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Resumo 

Nos princípios e preceitos da educação moderna, percebe-se diversas construções que a 
escola como formadora de um cidadão moderno, baseada nos moldes dos ideais 
advindos da revolução francesa, do iluminismo e do positivismo constitui-se como 
elemento constitutivo da relação da cultura escolar com a utilização de técnicas e 
tecnologias pela Escola Nova. Considera-se a tecnologia como um conjunto de 
símbolos empíricos e científicos organizados para a realização de uma prática social. 
Este trabalho propõe traçar um breve percurso da utilização de algumas técnicas e 
tecnologias no fazer pedagógico no período da Escola Nova, além de analisar a primeira 
experiência brasileira de cinema educativo como Política Pública, na primeira metade 
do século XX, com a reforma promovida pelo movimento escolanovista.  
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Abstract 

The principles and precepts of modern education, we can see several buildings that the school as 
the teacher of a modern citizen, based along the lines arising from the ideals of the French 
Revolution, the Enlightenment and positivism is as a constitutive element of the relationship 
with the school culture the use of techniques and technologies for New School. We consider the 
technology as a set of empirical and scientific symbols organized to carry out a social practice. 
This paper proposes to trace a brief course of use of certain techniques and technologies to the 
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teaching of the New School in the period, and analyze the first Brazilian film education as 
public policy in the first half of the twentieth century, with the reform promoted by the 
movement of the New School. 

Keywords: Technology, New School, Work 

 

Introdução 

 

Se olharmos para o desenvolvimento histórico da humanidade, perceberemos 

que a técnica precedeu a ciência, sendo durante séculos, impulsionada pela curiosidade 

humana, por meio de tentativas e erros, sem que houvesse uma explicação científica, ou 

uma reflexão teórica, sobre as técnicas que surgiam. Com o passar dos tempos refletir 

sobre estas técnicas, sua utilização, impactos e importâncias para o homem passou a ser 

fundamental. Técnica e tecnologia passaram a ser duas faces de uma mesma moeda, da 

sistematização de conhecimentos para a solução de problemas sociais. Para Gama 

(1986) técnica é entendida como regras práticas ou processos de uma ciência, e 

tecnologia, diz respeito aos estudos e conhecimentos científicos de determinadas áreas 

do conhecimento. 

Conforme apresenta Lemos (2002, p. 28), a etimologia da técnica vem do grego 

tekhnè, que se traduz por arte, em que a  

 

Tkhnè diz respeito às atividades práticas, desde a elaboração de leis e 
a habilidade para contar e medir, passando pela arte do artesão, do 
médico ou da confecção do pão, até as artes plásticas ou belas artes. 
Tekhnè é um conceito filosófico que visa descrever as artes práticas.  
 
 

Assim, o conceito de tekhnè é fruto de uma primeira filosofia da técnica que visa 

distinguir o fazer humano do fazer da natureza, este último autopoiético, guardando em 

si os mecanismos de sua auto-reprodução. (LEMOS, 2002, p. 29). Dependendo do 

contexto, a tecnologia pode ser: as ferramentas e as máquinas que ajudam a resolver 

problemas; as técnicas, conhecimentos, métodos, materiais, ferramentas e processos 

usados para resolver problemas ou ao menos facilitar a solução dos mesmos. 

Para Kenski (2006), desde o início da civilização, todas as eras remetem a um 

determinado advento tecnológico. Todas as eras se mostraram, com efeito, cada uma à 
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sua maneira, “eras tecnológicas”. Por essa perspectiva, acrescenta o autor, a sociedade 

passou da Idade da Pedra, Idade do Bronze até a era Digital. 

 

A evolução social do homem confunde-se com as tecnologias 
desenvolvidas e empregadas em cada época. Diferentes épocas da 
história da humanidade são historicamente reconhecidas, pelo avanço 
tecnológico correspondente. As idades da pedra, do ferro e do ouro, 
por exemplo, correspondem ao momento histórico-social em que 
foram criadas “novas tecnologias” para o aproveitamento desses 
recursos da natureza de forma a garantir melhor qualidade de vida. O 
avanço científico da humanidade amplia o conhecimento sobre esses 
recursos e cria permanentemente “novas tecnologias”, cada vez mais 
sofisticadas (KENSKI, 2006, p. 20) 
 
 

No universo educacional, quando se pensa em tecnologia educacional 

normalmente são lembrados dos aparatos tecnológicos, numa perspectiva tecnicista, ou 

seja, comumente o conceito de tecnologia é empregado para se referir a máquinas e 

equipamentos técnicos. Entretanto, como nos lembra Sancho (1998, p. 39) “as próprias 

escolas são uma tecnologia, uma solução à necessidade de proporcionar educação a 

todos os cidadãos e cidadãs de certas idades. A escola é uma tecnologia da educação, no 

mesmo sentido em que os carros são uma tecnologia do transporte”. A mesma autora 

amplia este conceito quando define como tecnologia as praticas que os professores 

constroem “a cada dia de sua vida profissional para enfrentar o problema de ter de 

ensinar a um grupo de estudantes determinados conteúdos, durante certo tempo, com o 

fim de alcançar determinadas metas, é conhecimento na ação, é tecnologia” (op. cit, p. 

40). 

A educação, seus processos, técnicas e tecnologias devem ser compreendidas, ao 

longo da História da Educação, mediante seus determinismos sociais, culturais, políticos 

e econômicos em um determinado marco histórico social, visto que a escola é um dos 

mais importantes espaços de realização de valores, de reprodução das dominações 

sociais e de ideologias. “Adentrar no contexto histórico de cada tempo requer recolher 

flores caídas: narrativas, histórias construídas para aprisionar a História; histórias 

esquecidas, apagadas nas reconstituições posteriores” (VIDAL, 2000, p. 18)  

Na ambiência da educação moderna, escolanovista, percebe-se inculcações 

ideológicas diversas no tocante à utilização de técnicas e tecnologias para a 

racionalização do tempo e do controle do espaço escolar, visando à disciplina e a 
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formação para o trabalho fabril, a exemplo da escrita vertical, da leitura individual e, 

posteriormente, da utilização do cinema na educação e das imagens da cidade. Nunes 

(2000) declara que Anísio Teixeira, no seu projeto de instrução pública privilegia as 

imagens da cidade nas imagens da escola com a intenção de apreender o papel da 

instituição escolar na construção de um estilo de vida urbano moderno, com novas 

regras de comportamento, valores voltados para a cultura urbana. Assim, impõe a 

necessidade de preparação do professor para o novo ethos educativo para agir com 

consciência e objetividade segundo normas estabelecidas.  

Sob o prisma ideológico do tecnicismo, as técnicas e tecnologias são enxergadas 

como sendo capazes, por si só, de desencadearem mudanças significativas no processo 

de ensino-aprendizagem, bem como de minimizar a lacuna entre as práticas escolares e 

as demais práticas sociais de docentes e discentes. 

No Brasil, a utilização de novas técnicas e tecnologias tornam-se uma Política 

Pública desde os primórdios do século XX, tendo no movimento da Escola Nova um 

importante marco neste sentido. A busca por novos recursos/tecnologias para a 

educação visava a funcionalidade e o experimentalismo, à racionalização e à eficiência, 

compondo as principais características que a Escola Nova associava ao ensino em sua 

produção como renovador. “A palavra de ordem dos escolanovistas era a 

‘experimentação’”. (VIDAL, 2000, p. 503). As tecnologias e técnicas utilizadas 

visavam dentre outros objetivos, o controle do processo educativo, decorrente da 

filosofia capitalista da época, por meio da implantação do modelo fordista e taylorista 

nas escolas, nas décadas de 20 e 30 do século XX. 

Um marco histórico da inserção de tecnologias audiovisuais no espaço escolar 

também foi de responsabilidade dos pioneiros da educação, quando em 1927, junto com 

o Estado, ajudaram a criar a primeira experiência de utilização do cinema como um 

recurso pedagógico na educação brasileira.  

Nessa perspectiva, este artigo busca traçar um breve percurso histórico da 

utilização de técnicas e tecnologias nas instituições escolares brasileiras, no chamado 

movimento renovador da educação, promovido pelos escolanovistas, visando 

demonstrar que as tecnologias, nesse período histórico, foram utilizadas 

majoritariamente para o controle daqueles que conformam o espaço escolar e para a 

formação de mão de obra para o mercado de trabalho. 
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Princípios e fundamentos da Escola Nova: educação para a vida ou para o 

trabalho? 

 

Na década de 1920, o mundo vivia um momento de crescimento industrial e de 

expansão urbana e, nesse contexto, um grupo de intelectuais brasileiros criaram o 

movimento denominado de ‘renovador’ da educação no Brasil, também conhecido 

como Escola Nova. No dizer de Carvalho (2oo3), dois textos tornaram-se os marcos 

desse espírito renovador: “Introdução ao Estado da Escola Nova”, de Lourenço Filho, e 

o “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, redigido por Fernando de Azevedo e 

assinado por vinte e seis educadores. Nesses documentos, os autoproclamados pioneiros 

da educação, defendiam a universalização da escola pública, laica e gratuita, por 

acreditar que a educação seria a melhor forma de preparar o Brasil para acompanhar 

esse desenvolvimento social e econômico. 

Tendo como inspiração os ideais político-filosóficos da revolução francesa de 

igualdade entre os homens e do direito universal à educação, esses intelectuais viam no 

Estado, por meio de suas Políticas Públicas, a criação de um sistema de ensino gratuito, 

livre e aberto, como único meio eficaz para combater as desigualdades sociais da nação. 

A crítica feita pelos pioneiros ao sistema de educação vigente à época é que este 

‘preparava para o ócio’, indo de encontro aos anseios de mão de obra qualificada para 

suprir as necessidades das indústrias. Todavia, como demonstra Romanelli (1978), o 

“Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, fonte ideológica da reforma educacioal 

padece de um romantismo quanto às causas dos problemas da educação no Brasil, 

desconsiderando as evidentes necessidades de modernização econômica e social, por 

parte dos grupos de industriais da época. Para este autor a obra, 

 

[...] apresenta uma concepção avançada da educação e de suas 
relações com o desenvolvimento, mas permanece no terreno do 
romantismo quando cogita das causas dos problemas educacionais. Ao 
colocar estes como decorrência da falta de uma ‘filosofia de vida’ por 
parte dos educadores, o Manifesto demonstra que a compreensão da 
realidade educacional, por parte dos pioneiros estava ainda muito 
próxima da concepção liberal e idealista dos educadores românticos 
do século XIX (ROMANELLI, 1978, p. 145). 
  

O movimento denominado de ‘Escola Nova’, mais do que promover um novo 

modelo escolar, produziu novas formas, novas metodologias para a cultura escolar do 
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século XIX, alinhadas aos preceitos da nova sociedade moderna, tais como 

produtividade e, sobretudo, eficiência, centrados no paradigma positivista, onde a 

estrutura escolar estava moldada para a racionalização técnica e pragmática da instrução 

popular, dentro de uma perspectiva taylorista e fordista fabril. Como conseqüência 

dessa funcionalidade, buscou-se o experimentalismo escolar, onde experimentar era a 

nova meta no universo escolar (VIDAL, 2000). 

Nas palavras de Carvalho (1998, p. 32), esse período é caracterizado pelo 

entusiasmo pela educação,  

 

[...] sendo a falta desta constituída como o maior dos problemas 
nacionais, problema de cuja solução adviria todos os outros. Mais os 
“pioneiros” buscavam não qualquer tipo de educação, enfatizavam a 
importância da ‘nova’ pedagogia na formação do homem novo.  
 

Percebe-se que o ideário dessa corrente educacional estava centrado no 

paradigma positivista (Ordem e Progresso), onde a estrutura escolar deveria estar  

moldada para a racionalização técnica e pragmática da instrução popular, ou seja, a 

chamada “escola nova” tinha como princípio a otimização do tempo e dos recursos 

físicos e humanos para a instrução pública, buscando tornar o espaço escolar tão 

eficiente quanto as modernas indústrias da época. Para Carvalho (2003, p. 52), uma 

educação “rápida, precisa, com perdas mínimas de energia e pessoal”. 

Tal paradigma levava em consideração as transformações econômicas da época, 

tais como o crescimento industrial e a expansão urbana, sendo necessária a instrução das 

classes populares como forma de promover a modernização do país, além de 

‘abrasileirar os brasileiros’, mediante a alfabetização e a educação moral e cívica, e, por 

outro lado, integrar o imigrante estrangeiro. 

A busca por uma sociedade moderna, ou seja, conformada ao processo de 

industrialização, pode ser percebida na transposição do termo “organização”, utilizado 

para denominar instituições capitalistas, para se referir às instituições escolares. Como 

ressalta Carvalho (2003, p. 151), “referido à escola, o termo designa medidas de 

racionalização do trabalho escolar sob o modelo da fábrica, tais como: tecnificação do 

ensino, orientação profissional, testes de aptidões, rapidez, precisão, maximização dos 

resultados escolares etc”.  

Ainda sobre a racionalização do trabalho escolar, Carvalho (2003, p. 50) afirma 

que a expressão também “designa o funcionamento da escola na hierarquização dos 
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papéis sociais, formando elites condutoras e povo produtivo”. Assim, o modelo de 

escola apresentado pelos escolanovistas para a população desfavorecida 

economicamente visava, majoritariamente, moldar o perfil do trabalhador desejado pelas 

fábricas e não, formar cidadãos para a vida, bandeira ideológica dos pioneiros. 

Essa racionalização do trabalho escolar pode ser percebida pelo direcionamento 

dos profissionais da educação para a modernidade, valorizando os preceitos já descritos. 

Sobre isso, Vidal (2000) afirma que, 

 

[...] a penetração da leitura silenciosa nas escolas cariocas, revelava o 
exercício de uma nova prática pedagógica, qual seja a da leitura 
individualizada, que, apesar de não eliminar a leitura coletiva, criou 
novos hábitos, possibilitando a constituição, não apenas de leitores, 
mas de “decifrador[es]’ de uma cultura urbana em constante formação 
(VIDAL, 2000, p. 220). 
 

A leitura individualizada, além de racionalizar o tempo gasto com a 

aprendizagem dos conteúdos na escola, tinha como finalidade preparar os alunos para o 

mercado de trabalho, já que o crescente processo de industrialização pelo qual passava o 

Brasil, necessitava que os futuros operários fossem capazes de ler, de forma rápida, os 

manuais das máquinas empregadas nas fábricas. Os preceitos escolanovistas criavam 

uma ideologia de que estavam preparando os sujeitos para o mundo da vida, mais, na 

verdade, os preceitos trazidos por eles se alinhavam às necessidades capitalista da 

época. 

Nesse contexto, Vidal (2000, p. 211) afirma que “ler silenciosamente respondia 

aos recentes apelos da sociedade moderna, aos novos hábitos, atitudes e habilidades 

requeridas no convívio social”, portanto, primava pela segurança nacional, trabalhando 

com o civismo e o tecnicismo. 

Outro exemplo da necessidade de modernidade empreendida nesse período era a 

imposição quanto à utilização da caligrafia vertical, por fazer representações higienistas, 

amparadas pelos preceitos da medicina, atentando para o cuidado com o corpo, sendo a 

postura adequada um dos indicadores desse movimento. Para Vidal (1998, 211), quando 

“adaptado aos signos da modernidade, o tipo vertical era aquele indicado como o único 

capaz de preparar o/a aluno/a para o exercício da escrita eficiente, necessária ao trabalho 

no comércio e na indústria”. 
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O uso das técnicas, tais como a escrita vertical e da leitura individual, além de 

tecnologias tais como o livro, a biblioteca, os museus escolares, dentre outros, são 

utilizadas com os objetivos, no sentido macro, para atender a conjuntura social, cultural, 

política e econômica da época e, micro, no interior da escola, a partir do espaço físico, 

dos objetos, normas e mecanismos de atuação, visando um encaminhamento de ações e 

comportamentos que atendessem aos preceitos da época. 

Seguindo esse raciocínio, mais do que preparar para a vida, bandeira tremulada 

pelos escolanovistas, reforça-se o argumento de que a escola, para esses intelectuais, 

deveria formar para o trabalho buscando a valorização do “trabalho, enfatizando o 

princípio da ‘atividade’ caro à ‘moderna pedagogia’, educando pelo trabalho ou educar 

para o trabalho formando hábitos e preparando para profissões de acordo com 

‘necessidades do meio’” (CARVALHO, 1998, p. 230). 

 

As Tecnologias como cultura escolar no universo escolanovista enquanto Política 

Pública: a experiência com o cinema educativo.  

 

Na atualidade são realizados inúmeros debates quanto à utilização de novas tecnologias 

audiovisuais na educação, em especial o cinema, fazendo crer que essa discussão seja algo 

novo. Neste sentido, vale lembrar que tais debates não são fruto das últimas décadas do século 

XX e início do século XXI, remontam às primeiras décadas do século passado, mais 

especificamente aos anos de 1920 e 1930, quando chama-se a atenção para iniciativas 

escolanovista que buscaram a criação de Políticas Públicas de utilização do cinema na educação 

no Brasil, que podiam ser estabelecidas dentro do que hoje denominamos de “comunicação e 

educação”. 

A utilização da linguagem cinematográfica, nesse período, foi 
entendida como um importante recurso didático e um poderoso 
instrumento de ação sobre o social, sendo debatido e defendido por 
inúmeros intelectuais da educação de São Paulo e do Rio de Janeiro, 
tais como Manuel Bergstrom, Lourenço Filho, Fernando de Azevedo, 
Edgar Roquete Pinto e Jonathas Serrano, dentre outros, que se 
preocupavam com a introdução dos princípios escolanovista nos 
currículos das instituições escolares (MORETTIN, 1995). 

 

Embora a Escola Nova fosse um movimento do que atualmente chamaríamos de 

sociedade civil, ou seja, fora do âmbito estatal, seus anseios quanto à modernização do processo 

educativo brasileiro, representavam a necessidade de influenciar o Estado para que 

implementasse seus preceitos nas políticas estatais de educação. Conforme deixa explícito 
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Franco (2004, p. 21), “isso tornava indispensável a participação do Estado na estruturação de 

um Plano Nacional de Educação”. 

A partir das primeiras ações do Estado no tocante ao uso do chamado cinema 

educativo, os escolanovistas buscaram a divulgação de suas ações em periódicos oficiais 

e em obras que disseminavam as ideologias dos renovadores, conforme se observa nas 

palavras de Morettin (1995, p. 13) 

 

[...] ao lado dos aplausos às primeiras iniciativas dos governos 
estadual e federal pelo ‘bom’ cinema, uma verdadeira campanha seria 
desenvolvida nas revistas pedagógicas oficiais, como Educação, 
Escola Nova, Revista de Educação, Boletim da Educação Pública e 
Revista Nacional de Educação, de Jonathas Serrano e Francisco 
Venâncio Filho e Cinema Contra Cinema, de Joaquim Canuto Mendes 
de Almeida, ambos de 1931.  
 

Nota-se que Morettin coloca aspas no adjetivo “bom” referente à qualidade do 

cinema buscado pelos pioneiros da educação, pois estes viam o cinema convencional 

como um “mal” para a juventude brasileira. “Um dos primeiros educadores a abordar a 

relação entre cinema e moral no Brasil foi Lourenço Filho, que, em 1927, demonstra a 

maneira pela qual o cinema poderia interferir negativamente na formação moral dos 

jovens” (MORETTIN, 1995, p. 14). 

Ainda segundo a visão dos esconavistas sobre os malefícios do cinema 

convencional, Morettin (1995, p. 14) afirma que estes viam no cinema,  

 

[...] o ‘problema moral’ – o alpha e o omega de todo labor educativo – 
é uma questão social, na medida em que as influências negativas 
podem romper o equilíbrio estável existente na conciliação entre os 
interesses particulares – campo de incidência moral – e os gerais.   
 

Dentro dessa linha de pensamento é que surge a primeira manifestação dos 

renovadores quanto à proposta de utilizar o ‘bom’ cinema na educação. Refere-se à 

criação, em 1927, da Commissão de Cinema Educativo, subordinada à Sub-Diretoria 

Technica de Instrução Pública, do Rio de janeiro. Os trabalhos dessa Comissão 

culminaram na “Exposição de Apparelhos de Projecção Fixa e Animada”, na Escola 

José de Alencar, em agosto de 1929 (FRANCO, 2004, p. 22). 

Sobre essa exposição, Serrano e Filho (1930) apresentam a repercussão dada 

pela imprensa da época, representando o otimismo quanto o uso do cinema na educação 

e suas limitações econômicas. 
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[...] Afinal se deu, em matéria de ensino, um passo prático e 
contemporâneo, digno a todos os respeitos de ser continuado e 
imitado por todos os centros escolares do paiz (Maurício de Lacerda) 
É pena que não tenhamos desde já recursos para installal-o (o cinema 
educativo) em todas as escolas (Leitão de Cunha) (SERRANO E 
FILHO, 1930, p. 36) 
 

Enquanto Política Pública, esse movimento se inicia com a reforma do ensino do 

Distrito Federal, promovida em 1928 por Fernando de Azevedo. Conforme Franco 

(2004), os artigos 633 a 635 do decreto 2940, de 22 de novembro de 1928 diziam, 

As escolas de ensino primário, normal, domestico e profissional, 
quando funccionarem em edifícios próprios, terão salas destinadas à 
installação de apparelhos de projecção fixa e animada para finas 
meramente educativos. 
 
O cinema será utilizado exclusivamente como instrumento de 
educação e como auxiliar de ensino que facilite a acção do mestre sem 
substitui-lo. 
 
O cinema será utilizado, sobretudo para o ensino scientífico, 
geográphico, histórico e artístico. 
 
A proejecção animada será aproveitada como apparelho de 
vulgarização e demonstração de conhecimentos, nos cursos populares 
nocturnos e nos cursos de conferências. 
 
A Directoria Geral de Instrução Pública orientará e procurará 
desenvolver por todas as formas, e mediante acção directa dos 
inspectores escolares, o movimento em favor do cinema educativo. 
(FRANCO, 2004, p. 22) 
 
 

Conforme se observa nas palavras de Franco, a utilização de técnicas e 

tecnologias na educação, para os escolanovistas, sempre fizeram parte de interesses 

ideológicos, direcionados para fins específicos, normalmente relacionados a interesses 

políticos e econômicos. Portanto, no caso da utilização da tecnologia cinematográfica, a 

busca pelo controle do que seria veiculado para os alunos não poderia ser 

desconsiderado pelo Estado, muito menos pelos renovadores da educação, por meio dos 

chamados inspetores escolares, responsáveis pela patrulha ideológica dos filmes 

apresentados aos alunos. 

Além disso, sob o pretexto das dificuldades econômicas e técnicas para a 

implantação do sistema, a Comissão de Cinema Educativo e a Diretoria Geral de Ensino 
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elaboraram um minucioso roteiro orientando as escolas na criação das condições 

mínimas para implantar o cinema educativo.  

É importante salientar sobre o rigoroso controle exercido sobre os planos das 

escolas, desde a formação dos fundos para aquisição dos aparelhos e películas até o 

controle das programações e avaliações. Estas últimas, deveriam ser objeto de registro 

em livros apropriados para fiscalização, a qualquer momento, por autoridade 

educacional, bem como para subsidiar a elaboração dos relatórios a serem enviados à 

Comissão (FRANCO, 2004). 

Essa iniciativa do uso do cinema educativo, no Brasil, teve importante 

contribuição de Joaquim Canuto Mendes de Almeida, quando em 1931 publicou o livro 

‘Cinema contra Cinema’, buscando demonstrar as potencialidades do cinema na 

educação, contrapondo-se ao cinema que causava, segundo ele, maus efeitos sobre 

crianças e adolescentes.  

 

[...] este livro defende uma these de grande interesse para todos 
quantos se preocupem com o próprio cinema, ou seja a de que, às 
exhibições de mau effeito, sobre crianças e adolescentes, deve 
contrapor-se o cinema educativo. Dahi, o titulo assas expressivo de 
‘Cinema contra Cinema’ (ALMEIDA, 1931, p. 5) 

 

Segundo este preceito, utilizar “o cinema contra o cinema”, deveriam ser 

exibidos aos alunos somente películas criadas para a educação ou condizente com ela. 

Em 1935, o cineasta e professor Edgar Roquette Pinto encaminhou ao Ministério da 

Educação, dirigido por Gustavo Capanema, o projeto de criação de um Instituto de 

Cinematografia Educativa. Todavia, somente em 10 de março de 1936, o presidente 

Getúlio Vargas criou a o Instituto Nacional de Cinema Educativo – INCE, oficializado 

pela Lei 378 de 13 de janeiro de 1937. O art. 40, da referida lei afirma: “fica criado o 

INCE, destinado a promover e orientar a utilização da cinematografia especialmente 

como processo auxiliar do ensino e ainda como meio de educação em geral”.  

(ARAÚJO, 1939, p. 87). 

Com a função de estabelecer Políticas Públicas de utilização do cinema na 

educação brasileira, apoiados pelo movimento renovador, o INCE que teve Roquette 

Pinto como seu primeiro diretor, funcionou até 1966, quando foi absorvido pelo 

Instituto Nacional de Cinema, transformando-se no Departamento do Filme Cultural. 
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Durante seus quase 30 anos de existência o INCE foi, conforme ressalta Franco (2004, 

p. 27), “sem dúvida, a mais sólida experiência de cinema educativo no Brasil”. 

Em síntese, a presença das tecnologias, neste caso do cinema, têm sido 

investidas de sentidos múltiplos, que vão da alternativa de ultrapassagem dos limites 

postos pelas ‘velhas tecnologias’, representadas principalmente pelo quadro-de-giz e os 

materiais impressos, à resposta para os mais diversos problemas educacionais, políticos 

e econômicos, conforme buscou-se demonstrar nesse artigo. 

Nas palavras de Mattelart (2002), o século XX foi marcado pela formação de 

crenças no poder miraculoso das tecnologias informacionais. Mesmo que, em princípio, 

pareça ingênuo, este movimento está inscrito em um modo de objetivação das 

tecnologias inextricavelmente ligado à concepção do que na contemporaneidade é 

denominada de ‘Sociedade da Informação’. 

 

À guisa de conclusão 

 

Conforme se buscou demonstrar nessa breve percurso histórico das utilizações 

de técnicas e tecnologias no período da chamada Escola Nova, a educação, seus 

processos educacionais, tecnologias utilizadas pode ser compreendida mediante 

determinismos sociais, culturais, políticos e econômicos em vigor naquela época, tendo 

em vista que a escola é considerada um dos principais espaços de realização de valores, 

de reprodução das dominações sociais e das determinações externas. Portanto, a 

construção de significados e subjetividades são possibilidades explicativas que 

constituem e são constitutivas do campo da cultura escolar escolanovista. 

A escola, portanto, se efetiva, para os escolanovistas, como um espaço 

específico para tais empreendimentos e realizações, sendo o prédio escolar, através de 

sua arquitetura; a disposição dos móveis; os objetos escolares; o planejamento do 

professor e as práticas educativas; idealizadas pelos intelectuais da Escola Nova, com o 

objetivo de controlar o espaço e o tempo escolares para subsidiar a ideologia da escola 

como preparação para o trabalho. 

Observa-se que na história da educação desse período, matizes históricas, sociais 

e culturais foram construídas sob múltiplos olhares, guiados pela articulação das 

imposições externas e internas, como é o caso da pedagogia moderna no Brasil, 

amparada pelo otimismo pedagógico e pelo tecnicismo fundamentado na imposição da 
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disciplina e da civilidade com novas regras de comportamento, de valores, nas quais 

suas representações marcaram efetivamente em âmbito geral, o panorama educacional 

brasileiro.  

Assim, percebe-se que as mudanças educacionais sofridas têm conotações 

diretas com o tempo histórico representado na esteira do panorama político, social, 

econômico e cultural e que, portanto, intransferível à outra época. Portanto, buscamos 

demonstrar os ideários dos renovadores quanto ao uso de algumas técnicas e tecnologias 

na educação brasileira, sem desconsiderar que cada tempo histórico está impregnado 

com valores e paradigmas vigentes, caso do positivismo, pragmatismo e iluminismo. 

Seguindo esse raciocínio, o período da história da educação brasileira, retratado 

neste artigo, foi marcado por transformações nos processos de instrução em escala 

mundial, desde o século XIX, sobretudo pela forma de organização e utilização do 

tempo e do espaço escolar, guiados por interrupções, reformas, ideologias, tendências, 

construções e desconstruções, refletidas nas leis que regulamentam o ensino e nos 

modelos de educação que por sua vez instituem os métodos de ensino. 

É inquestionável a capacidade que os escolanovistas tiveram para criar e 

implementar um modelo específico de educação, visto por eles como a única forma 

capaz de preparar o Brasil para os novos preceitos advindos da modernidade. Assim, 

podemos perceber que as inculcações ideológicas desse período se perpetuaram até os 

dias atuais, na arquitetura dos prédios e das salas de aula, no controle das técnicas e 

tecnologias utilizadas na educação, da pedagogia de projetos que visa a 

contextualização de conhecimentos nas práticas pedagógicas trabalhadas em sala de 

aula etc.  

Por fim, como se pôde observar nas concepções pedagógicas do uso de algumas 

técnicas e tecnologias utilizadas ou re-significadas pela Escola Nova, a educação estava 

a serviço de imposições do sistema político, social e econômico da época. Fica claro que 

nesse campo, os desenvolvimentos tecnológicos não são neutros, obedecem a jogos de 

poderes e a leis de mercado próprios da sociedade.   
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