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Resumo: Esta dissertação tem o objetivo de investigar o cinema de propaganda
política produzido por duas associações de caráter ideológico, entre os anos 1961 e
1964: o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (Ipês), dirigido principalmente por
ricos empresários liberais e anticomunistas; e o Centro Popular de Cultura (CPC da
UNE), constituído por jovens artistas influenciados pelas idéias marxistas. Para tanto,
busquei articular informações provenientes da análise intrínseca de seus filmes com
as do contexto histórico em que foram feitos e exibidos e, em especial, as extraídas
da documentação a que tive acesso, com o intuito, então, de compreender os mode-
los cinematográficos aos quais essas obras se alinharam. Ao estudar como ipesianos
e cepecistas foram adversários em meio às instabilidades de um Brasil próximo ao
Golpe de 1964, foi possível constatar como os dois grupos financiaram a atividade
cinematográfica com a expectativa de intervir nos rumos socioeconômicos e cultur-
ais do país a partir de projetos conflitantes que, por um lado, pretendiam fortalecer o
poder da elite com um capitalismo de base liberal e, por outro, romper com as estru-
turas de poder capitalistas. Nesse sentido, mesmo com essas divergências, a pesquisa
demonstra como ambos utilizaram um discurso próximo em suas filmografias, repleto
de similaridades, que se manifesta no uso de técnicas e linguagens idênticas, como
é o caso das experiências estéticas didáticas e das representações do povo com a
finalidade de concretizar um programa ideológico para a nação. Assim, esse mestrado
procura defender a hipótese de que, mesmo politicamente opositores, Ipês e CPC
manusearam um referencial cinematográfico com diversas semelhanças.
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