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“A realidade só nos parece trágica por causa do desequilíbrio e 

confusão de sua aparência. O que nos faz sofrer é nossa visão subjetiva e 

nossa posição determinada. Apesar das manifestações e sentimentos 

trágicos existirem somente no tempo, para nós, seres humanos, o tempo é 

a realidade. Nossa visão e experiência subjetivas nos fazem impossível 

ser felizes. Porém podemos escapar da opressão trágica ajudados por 

uma visão da verdadeira realidade, que existe, porém está velada. Se 

bem não podemos libertar-nos, podemos liberar nossa visão.” 

 
Piet Mondrian, 1942 
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“O triunfo do sistema, o triunfo da coerência, o triunfo da 
racionalidade deixam um gigantesco resíduo: esse resíduo é justamente a 
história.” 

Paul Ricoeur 
 (História e verdade) 

 

 

 

Nas reformas da Instrução Pública ocorridas entre os anos de 1922 e 1930, 

senadores, deputados, altos funcionários públicos, intelectuais de projeção nacional e 

jornalistas de ofício estiveram de acordo em reconhecer a importância dos assuntos 

educacionais. O vocabulário que circulou por todas essas bocas foi aquele difundido nos 

grandes centros capitalistas: escola do trabalho, escola única, método de projetos, ensino 

global, centros de interesse, democratização do ensino, obrigatoriedade escolar, 

educação integral; e seus tutores: eficiência, modernidade, progresso, disciplina, 

civilização, nacionalização, cultura. O mundo escolar exibido por esse vocabulário 

constitui o centro das preocupações deste trabalho. 

Essa vulgata pedagógica teve um núcleo comum. Quer se tratasse de constituir 

uma nova política pública de educação, como me esforçarei para demonstrar no 

segundo capítulo, quer de atender as exigências de aprendizagem colocadas por um 

projeto de reforma social, conforme argumentarei no terceiro capítulo, uma diretriz 

domina todas as outras, a saber, que o desafio último, tanto da efetivação de uma nova 

política pública de educação quanto da realização de qualquer projeto de reforma social, 

era interpelar a participação do sujeito. O discurso enunciado pela Diretoria de Instrução 

Pública do Distrito Federal entre 1922 e 1930 vem sempre nesse sentido: solicitar a 

participação do sujeito no processo da sua aprendizagem. 

O debate ultrapassou então largamente os métodos, as técnicas e as teorias de 

ensino, para referir-se mais amplamente às estratégias de controle social. Ele exigiu que 

fosse prospectado o conjunto dos próprios dispositivos escolares, sobre os quais, aliás, 

interpretações fundamentais já foram elaboradas. Todavia, atendo-se rigorosamente 

apenas às políticas públicas de difusão da educação pública desenvolvidas na capital 

federal, o tema reveste-se de uma intricada trama burocrática, que não foi desprovida de 

significado. Parece-me ser, entretanto, um equívoco determinar aí o próprio sentido das 

reformas da instrução públicas realizadas nesse momento. O primeiro capítulo tem a 

finalidade de encarregar-se dessa objeção. Há nele um esforço para demonstrar que a 

trama que reveste as relações entre as diretrizes adotadas pelas políticas públicas de 
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escolarização, a estrutura do funcionamento estatal e a organização social do Rio de 

Janeiro procederam de um cenário de disputas cujas circunstâncias não só prepararam 

os dispositivos por onde medraram as intrigas políticas, mas sobretudo os instrumentos, 

os mecanismos e as instituições pelos quais moveram-se as reformas. Pensei em cuidar 

dos vínculos produzidos por essa trama junto às reformas da instrução pública somente 

no último capítulo. Ele é consagrado às relações que tiveram as obras de Carneiro Leão 

e Fernando de Azevedo na Diretoria Geral de Instrução Pública do Distrito Federal com 

o ensino da época. 

A análise da influência dessas duas reformas da instrução municipal na 

organização do ensino na escola pública tem uma importância dupla. 

Primeiro, elas propõem e definem uma nova estrutura para o sistema de ensino 

público: um sistema único de ensino, integrado e orgânico, capaz de promover uma 

escolarização adequada aos méritos e aos dons de cada indivíduo. É essa a proposta que 

ambos os reformadores levam à Diretoria de Instrução Pública. Não se pensa, 

entretanto, em tomar como objeto de análise os alicerces dessa proposta. De modo mais 

importante para o objetivo traçado aqui, desejaria tão somente tratar das dificuldades 

que Carneiro Leão e Fernando de Azevedo encontraram e resolveram para dirigir suas 

respectivas reformas da instrução a partir dessa diretriz. É nesse sentido que as 

estratégias utilizadas entre 1922-1926 e 1927-1930 exibem o vocabulário que constitui 

o centro das preocupações deste trabalho. 

Mas, o sistema de ensino proposto nas duas reformas da instrução não é o que 

reterá mais a atenção. Elas não se limitaram a utilizar enunciados semelhantes, 

compartilhando do mesmo universo cultural e assumindo problemáticas passíveis de 

sobreposição: engendraram, cada uma, um tipo diferente de estratégia para implantar 

seu programa de educação pública. A reforma Carneiro Leão se deteve na infra-

estrutura do aparelho escolar da capital, procurou modificar-lhe o funcionamento, 

prestou-se a qualificar as funções da instrução pública no sentido de fazê-la tender para 

um sistema de educação. A reforma Fernando de Azevedo, em compensação, para 

modificar aquela estrutura, cuidou do seu modelo de ação. Seus responsáveis 

entenderam encontrar aí uma posição mais privilegiada para efetivar a remodelação 

extensiva da escola pública. Fizeram da política de educação pública mais que um 

movimento administrativo, tomaram-na como condição da ação, modificando, assim, 

não só os métodos de ensino, as relações de trabalho e as finalidades da instrução, mas a 

legislação que os regulamentava, os espaços em que se realizavam e os dispositivos com 
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os quais adquiriam sua eficácia social. É essa a diferença entre as duas reformas 

públicas do ensino que me pareceu constituir o interesse principal da análise dos 

processos de escolarização existentes em fins da velha república. 

Para preparar essa discussão achei que seria prudente percorrer a trama narrativa 

construída para enunciar as duas reformas do ensino. O segundo capítulo propõe-se 

partir da análise das representações acerca da instrução pública produzidas pelas 

reformas do sistema de ensino, da cidade do Rio de Janeiro, durante a década de 1920, 

para seguir em direção aos enunciados em que reinam a confiança no poder do 

reformador e da legislação de fazer triunfar a ordem sobre a desordem. Propõe também 

dois confrontos. O primeiro será entre os textos O ensino na capital do Brasil, de 

Carneiro Leão, e Novos caminhos e novos fins, de Fernando de Azevedo, ambos livros 

publicados para relatar aquilo que seus autores fizeram nas respectivas remodelações da 

instrução pública. O outro será entre os textos oficiais produzidos por cada uma das 

administrações, e, por conseguinte, o confronto entre as duas estratégias responsáveis 

pela trama de que se ocupa esta pesquisa: uma que articula, por entre o professorado, a 

reforma dos programas de ensino e das práticas escolares, a outra que negocia com o 

poder público para também implementar seu programa de ensino e modificar as práticas 

escolares. E, se de fato elas convergiram em direção à mesma finalidade, obtiveram 

resultados muito diferentes. É dessa diferença  que se procura dar conta no capítulo que 

finaliza o trabalho. 

Assim, é no capítulo 2 desta dissertação que o leitor encontrará a matriz 

melódica de que o primeiro capítulo constitui o prelúdio e o capítulo 3 o 

desenvolvimento. Considerarei ali as representações acerca da educação popular 

articuladas junto às políticas de escolarização constituídas pelas reformas da instrução 

de Antônio Carneiro Leão e Fernando de Azevedo. 

* 

Essa forma de estruturar o texto procura questionar as modificações introduzidas 

pelas duas reformas da instrução pública no sistema de ensino da capital, a partir da 

análise de seus procedimentos administrativos. Isto é, pergunta-se sobre as operações 

graças às quais tornava-se possível a organização de um sistema público de educação na 

cidade do Rio de Janeiro àquela época. 

Assim, para introduzir o questionário, creio ser insuficiente explicitar somente o 

modo como se pensou apresentá-lo. Por isso, gostaria de dizer ainda algumas palavras 
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sobre o como e o porquê tentei apreender as reformas da instrução pública realizadas no 

Distrito Federal durante a década de 1920. 

Inicialmente o motivo, ou melhor, as motivações. São dois os gestos que estão 

na origem desta pesquisa: Erwin Panofsky, por um lado, perguntando pelo modo como 

as construções intelectuais, o desenvolvimento técnico ou as produções artísticas e as 

práticas coletivas organizaram hábitos de pensamento comum a toda uma geração.1 Por 

outro, Arnold Mayer perguntando pela maneira como as convenções clássicas e 

tradicionais da alta cultura se mantém especiosas e com vida num cenário de 

modernização.2 Trata-se de dois ensaios bastante distintos, mas que encontram muitas 

das respostas aos problemas que se colocam numa região particularmente objetiva das 

relações culturais, seu sistema de educação. Ambos, de modo paralelo, reconhecem nas 

aprendizagens intelectuais e, em especial, na formação escolar, os dispositivos 

responsáveis pelas concordâncias detectadas entre as várias produções intelectuais, 

artísticas ou tecnológicas de um período.  

Para Erwin Panofsky os hábitos mentais remetem para as suas condições de 

inculcação, nas quais a instituição escolar tem uma importância destacada, embora não 

exclusiva. Assim, com vistas a explicar as homologias de estruturas existentes entre o 

pensamento filosófico escolástico e a arquitetura gótica e também pensar os 

distanciamentos entre os grupos intelectuais como diferenças entre sistemas de 

percepção e de apreciação, remetendo eles próprios para diferentes modos de formação, 

Panofsky, propõe a análise dos mecanismos através dos quais um conjunto comum de 

esquemas fundamentais de pensamento se tornam, num dado grupo de agentes sociais, 

profundamente interiorizados. Sugere pois, como chave de decifração das conexões 

entre a arte gótica e a escolástica as afinidades subterrâneas que o monopólio escolar 

pode gerar no pensamento e na ação de que as obras humanas dependem.  

Com Mayer, a tônica é outra, mais política. Para ele, o problema é explicar as 

condições econômicas e culturais que fazem com que diferentes grupos ou determinadas 

classes sociais partilhem de uma mesma estrutura de comportamentos. Ao fazê-lo, 

evidencia a estreita ligação que o sistema escolar e as funções sociais do culto escolar 

mantiveram, na sociedade européia entre 1848 e 1914, com a concepção de mundo, a 

postura e o espírito corporativo das antigas aristocracias fundiárias. Em conseqüência, 

                                                           
1 PANOFSKY, Erwin. Arquitetura Gótica e Escolástica: sobre a analogia entre arte, filosofia e teologia 
na Idade Média. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 
2 MAYER, Arno J. A força da tradição: a persistência do Antigo Regime. São Paulo: Cia das Letras, 
1987. 
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encontra nos diversos sistemas de educação europeus os principais mecanismos de 

controle de um sistema de seleção social com o crivo muito fino, as condições e os 

atrativos para a integração e a cooptação dos filhos dos magnatas dos negócios e 

profissionais liberais dentro da classe dominante. É na influência exercida pelo cenário 

educacional oficial sobre as estruturas do status social e profissional que Arno Mayer se 

apóia quando deseja explorar o vasto território ocupado pela ativa simbiose entre os 

elementos aristocráticos e os estratos burgueses no período triunfante do capitalismo. 

Assim, em cada um dos dois ensaios, o sistema educacional é tomado como 

parte constitutiva do conjunto de esquemas fundamentais a partir dos quais se articula 

uma infinidade de esquemas particulares diretamente aplicados aos eventos que a 

interpretação histórica quer explicar. Se no primeiro deles isso é feito para sugerir que 

as escolas de pensamento poderiam conter pensamentos escolarizados de modo mais 

freqüente e determinante do que se costuma atribuir, no outro, é feito para interpelar o 

conservadorismo pedagógico dos sistemas de ensino oficiais europeus até 1914 não só 

na vida interna de suas instituições e disciplinas, mas também em seus próprios valores 

sociais, políticos e culturais. São esses dois gestos que me incitaram a refletir sobre os 

significados que uma reforma no sistema público de ensino pode produzir. O tom das 

observações de Erwin Panofsky e Arno Mayer convidaram-me a ver nas práticas e nos 

sistemas escolares muito do que as obras humanas de uma época proclamam como 

também, aquilo que deixam escapar, na exata medida em que participam das 

representações de um período ou sociedade. 

Se o consegui foi em nome de muitos recortes que, creio, merecem ter suas 

motivações explicitadas.  

Primeiro, o período e o lugar: cidade do Rio de Janeiro, década de 1920. 

Observa-se aí a constituição e instalação de um sistema escolar atento à apropriação de 

“novas” práticas de ensino e ao uso de tecnologias, organizado e articulado para 

impactar tanto as formas quanto os conteúdos do que se desejava transmitir a um 

público com profundas diversificações sociais, culturais e étnicas. Trata-se de um 

modelo que triunfaria mais tarde, mas que, nesse período, achava-se ainda exposto 

perante os estigmas “do passado e do atraso” que pairavam sobre a capital da república. 

Assim, meu problema é explicar não o triunfo desse modelo, de seus elementos e 

dispositivos, mas a sua existência e funcionamento na organização social da cidade do 

Rio de Janeiro. Isto é, traçar suas formas de expressão e refletir sobre as funções e 

desdobramentos sociais que tais formas guardaram. A cidade do Rio de Janeiro, nesse 
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período, encontrava-se no centro das disputas em torno das questões então enfrentadas 

pelo país, em busca de sua modernidade. Em função dessa posição estratégica, de 

capital administrativa e centro cultural, e ambígua, palco de confrontos entre os signos 

do moderno e os significados tradicionais, a história de que trata esse texto é sobretudo 

regional. O que motivou determinar os anos que vão de 1922 até 1930 como as 

fronteiras cronológicas desta pesquisa é a oportunidade de observar a qualidade política 

da prestidigitação da cultura enunciada pelas reformas Carneiro Leão e Fernando de 

Azevedo. Ou seja, de um interregno de tempo que separa o aparecimento do conjunto de 

dispositivos de instrução, correção e controle da aprendizagem da sua organização em 

sistema, de seu funcionamento em conjunto. 

Depois, o tema: tratei dos modos de perceber, apreciar e normalizar a instrução 

pública. É a partir das representações construídas acerca da instrução pública e dos 

dispositivos que, no interior do próprio aparelho de educação, parecem essenciais, à 

eficácia das reformas que pretendi compreender, os discursos que objetivaram 

regulamentá-los, enunciar as suas normas ou prescrevê-los. Isso quer dizer que não se 

trata de uma reflexão sobre o lote de temas comuns ou a constelação de esquemas de 

pensamento dominantes em cada reforma da instrução pública, mas sobre como são 

construídas, pensadas e dadas a ler. São dois os propósitos desse itinerário: investigar, 

por um lado, as estruturações responsáveis pela sistematização da instrução pública da 

capital federal, realizada naquele momento, por outro, explicar esse sistema. 

O material desta reflexão veio a ser muito variado. São artigos de jornais ou 

revistas, relatórios da Diretoria Geral de Instrução Pública do Distrito Federal, projetos 

e decretos de lei, compêndios de pedagogia e higiene cujo conjunto compõe um 

repertório de fontes que não esconde o caráter arbitrário de sua seleção. São documentos 

oficiais, textos de gabinete, periódicos de grande circulação ou prestígio profissional e 

obras cujos autores são aqueles que a posteridade reconheceu, em detrimento de outros. 

Os textos analisados aqui foram objetos de diversas investigações, de algumas 

publicações, catálogos ou monografias. Isso quer dizer que aqui me pareceu preferível, 

ao invés de estudá-los em separado, em seções particulares, privilegiar a topografia de 

interesses que os solicitaram dando-lhes, ao uni-los, uma outra pertinência. 

* 

Seguem-se, recuperando a diretriz anunciada acima, algumas palavras iniciais 

sobre o modo como tentarei apreender as reformas da instrução pública realizadas por 

Antônio Carneiro Leão e Fernando de Azevedo. 
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Pretendo matizá-las a partir de três especulações teóricas acerca do papel da 

política em sociedades em via de modernização tecnológica. A advertência de Jürgen 

Habermas acerca do caráter negativo que as necessidades de legitimação de um poder, 

que exerce sua dominação em termos de democracia formal, assumem no espaço de 

manipulação do Estado indica um primeiro ponto de reflexão. Ele é preliminar a esta 

pesquisa, tomo-o como precaução. Relaciona-se com a opção tomada pela política de 

Estado perante as estratégias de modernização capitalista. Para Habermas, nessa 

situação, ela normalmente “orienta-se para a prevenção das disfuncionalidades e para 

o evitamento dos riscos que possam ameaçar o sistema; portanto, a política visa não a 

realização de fins práticos, mas a resolução de questões técnicas.”3 Essa proposição 

lembra, contra todas as reduções que anulam a importância e a oportunidade das 

necessidades técnicas ou tecnológicas no jogo político, que é precisamente nelas que se 

pode surpreender os movimentos operatórios responsáveis pela omissão das relações de 

utilização, das estratégias de poder e da complexidade dos atos humanos diante dos 

confrontos sociais produzidos pela perpétua fabricação do mundo.4 

Fica, assim, enunciado o paradoxo do qual procuro me precaver: o tipo de 

dominação, que as necessidades tecnológicas do jogo político produzem, alimenta uma 

construção cada vez mais elaborada das autonomias individuais. A panóplia 

instrumental visada pelo poder para corrigir, disciplinar e controlar se torna, desse 

modo, em muitos sentidos, princípio de ilustração. Compreender a significação política 

dessas solicitações, observar como as formas materiais afetam os seus sentidos, 

localizar as técnicas e os procedimentos que são valorizados por essa política são 

algumas das muitas vias possíveis para entender, como historiador, o crescimento 

incontornável e simultâneo das coações e das liberdades num sistema relacional que, 

para melhor se estender, deve primeiro complicar as respostas esperadas.5 

Entretanto, o que aqui me proponho a levar mais profundamente a termo é o 

desejo de analisar a maneira como as reformas educativas do início do século XX, na 

cidade do Rio de Janeiro, abarcaram questões de produção social e de realização social 

das políticas públicas de ensino. Nesses termos, a consideração feita por Michel 

                                                           
3 HABERMAS, Jürgen. Técnica e ciência como “ideologia”. Lisboa: Edições 70, 1987. p. 70. 
4 HERF, Jeffrey. Modernismo reacionário: tecnologia, cultura e política em Weimar e no terceiro Reich. 
São Paulo: Ensaio, 1993 e ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento: 
fragmentos filosóficos. 2ª edição. Rio de Janeiro: Zahar, 1986. 
5 VIGARELLO, Georges. Pánoplias corretoras: balizas para uma história. In; SANT´ANNA, Denise 
Bernuzzi de (org). Políticas do corpo. São Paulo: Estação Liberdade, 1995. p. 36. 
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Foucault acerca do papel que a ação estratégica assume nas relações políticas de 

legitimação parece-me de muita utilidade. Diz ele: "Quando falo em estratégia, levo o 

termo a sério: para que uma determinada relação de forças possa não somente se 

manter mas se acentuar, se estabilizar e ganhar terreno, é necessário que haja uma 

manobra.”6 Eu gostaria de tratar aqui dessas manobras: firmada em um terreno 

particular, a cidade do Rio de Janeiro na década de 1920, vinculada a um problema 

específico, investigar as estruturações responsáveis pela sistematização da instrução 

pública. A abordagem proposta neste texto pretende colocá-las no centro das questões 

levantadas pelas reformas da instrução pública, isto é, observá-las de maneira a 

reconhecer as preocupações políticas que traduziam, ou melhor, colocavam em prática. 

Há, ainda, um segundo movimento que eu gostaria de perseguir nas reformas da 

educação no início do século passado. Refere-se àquele que levou o discurso oficial da 

Diretoria de Instrução Pública das preocupações políticas aos problemas científicos, 

fazendo, por um lado, que as regulações das questões humanas surgissem como sendo 

questões técnicas por definição e, por outro, que os arranjos e coalizões de poder 

subjacentes a essa operação ficassem invisíveis sob as preocupações humanistas mais 

nobres. Nesse aspecto, o que Thomas Popkewitz faz em Reforma educacional: uma 

política sociológica – poder e conhecimento em educação me parece oportuno. Ele 

aborda a importância da pedagogia no âmbito das relações políticas entre o Estado e o 

indivíduo com propriedade. Seu pensamento é taxativo: “A importância da pedagogia 

moderna reside no seu vínculo com problemas de regulação social: a pedagogia 

vincula os problemas administrativos do Estado à autonomia do sujeito.”7 Creio que 

parte do que as reformas da instrução ajudaram a consolidar foi esse tipo de vínculo. 

Nesse aspecto, foram estratégias para representação daquilo que já era assumido como 

fato: o governo devia educar, cultivar e orientar o povo.  

Essas proposições parecem-me, desde logo, designar o modo como pensei 

apreender as reformas da instrução pública municipal: de um lado, pelas manobras que 

realizaram, por outro, pelas relações sociais e políticas que estabeleceram. Ao fundo há 

uma precaução: não tomar como paródico ou burlesco, como ilusão ou idéia fora do 

lugar, a presença mais ou menos memorável do ato humano que produziu, organizou, 

utilizou, submeteu ou rejeitou as falas, os objetos, os dispositivos e as representações 

                                                           
6 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979. p. 255. 
7 POPKEWITZ, Thomas S. Reforma educacional: uma política sociológica – poder e conhecimento em 
educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. p. 22. 
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por meio das quais se realizaram as reformas da instrução pública no Distrito Federal 

durante a década de 1920. 
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“Dir-se-ia que, formando as legiões trabalhadoras do país mais 
aptas, pela difusão do ensino primário, ao manejo eficiente dos 
instrumentos científicos de produção e dando ás classes superiores da 
sociedade mais firmes e mais lúcidas diretrizes de pensamento, teríamos 
encontrado a chave solucionadora dos problemas criados pelo 
predomínio da ignorância popular e da relativa incultura das elites.” 

 
Azevedo Amaral 

(O Paíz, nov. 1928)  

 
 
 
 

Ao fundo de quase meia década de estado de sítio, que foram os anos de 1922-

1926, a historiografia veio perceber um movimento bastante interessante de contestação 

do poder de Estado, uma resposta às tentativas de consagrar o pacto oligárquico. Os 

estudos de Boris Fausto, Edgar Carone, Raymundo Faoro, Sérgio Micelli, Daniel 

Pecáult, Celso Castro, Décio Saes, Leôncio Basbaum, Maria Lígia Coelho Prado, 

Edgard Salvadore De Deca, Maria Helena Capelato, Angela de Castro Gomes e Nicolau 

Sevcenko, entre outros ainda, mostram bem como as investidas realizadas contra o 

governo federal ou suas instituições oficiais, durante quase toda a década de 1920, 

exibiram de forma reiterada o equívoco da República, a sua verdade incompleta. Foi 

assim com os levantes tenentistas de 1922 e 1924 que desembocaram no que seria a 

mais contundente marcha contra o poder, a Coluna Prestes. Mas, também foi o que 

esteve em jogo na movimentação anarco-sindicalista de fins da década de 1910 e da 

fundação do Partido Comunista, em 1922. Mesmo as revoltas populares mais 

espontâneas combatiam a precariedade com que se tratava das questões sociais. Num 

como noutras, interessava a denúncia dos pecados, dos vícios enfim, dos erros dos hinos 

nostálgicos do passado. Tais movimentos observaram formas de ação, aplicaram regras 

aos seus militantes, produziram suas verdades e seus princípios, ou melhor, converteram 

seus princípios em verdades. 

A mesma historiografia responsável por essa representação do período, que 

retrocede ao governo Campos Sales e vai até Washington Luiz, é também atenta ao 

papel desempenhado pela educação pública nas estratégias de reorganização ou 

contestação do poder.  

Boris Fausto situa a instrução na estratégia anarquista de luta contra os aparelhos 

ideológicos de Estado e da Igreja8, Edgard Carone indica o papel que ela teve no 

                                                           
8 FAUSTO, Boris. Trabalho urbano e conflito social (1890-1920). 4ª edição. São Paulo: Difel, 1977. p. 
81-82. 
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esquema de auto-valorização dos estratos médios da sociedade.9 É o mesmo esquema 

que Maria Lígia Coelho Prado identifica no programa de ação do Partido 

Democrático.10 Esses três estudos não assumem o tema da educação como diretamente 

político, ou diretamente ideológico, deixando-o, pacificamente, entre a ação dos 

militantes e o contencioso dos intelectuais. É, por outro lado, a obra pedagógica 

embotada na ação política de contestação do poder levada a efeito por toda década de 

1920 que Raymundo Faoro põe entre parênteses no programa reformista das classes 

dominantes. Na sombra das aspirações culturalmente autonomistas, nota, o governo 

deveria educar, cultivar e orientar o povo.11 São ainda essas as sendas trilhadas por 

Décio Saes e De Decca quando avaliam as exigências que o tema da industrialização 

fazia aos seus prestigiadores. Tratava-se de uma vasta empresa intelectual da burguesia 

industrial em busca de instrumentos e processos de ensino capazes de intensificar a 

racionalização do trabalho.12 

A educação é vista por parte dessa historiografia como uma instituição 

constitutiva da identidade social. É o caso, por exemplo, da Escola da Praia Vermelha 

para os jovens militares e da Escola Nacional de Belas Artes para as pessoas de 

prestígio do círculo cultural carioca no início do século. As análises de Celso Castro 

quanto à ação política dos militares na primeira república13 e de Angela de Castro 

Gomes em relação ao modernismo carioca14 colocam essas duas instituições num 

campo de disputas sociais importante. No primeiro caso, a disputa por prestígio social 

entre os bacharéis militares e civis, no segundo, a resistência ao “novo” que atacava os 

paradigmas que lhes conferiam prestígio. Permitem senão vislumbrar, pelo menos 

considerar as relações tempestuosas que assinalavam o conjunto de estratégias pelas 

quais diferentes grupos tentavam manter ou melhorar sua posição na estrutura social. 

Assim considerada, a educação escolar é tomada como produtora de posições diversas e 

                                                           
9 CARONE, Edgard. A Primeira República (1890-1930): texto e contexto. São Paulo: Difel, 1973. p. 298 
e 329. 
10 PRADO, Maria Lígia Coelho. A democracia ilustrada: o Partido Democrático de São Paulo, 1926-
1934. São Paulo: Ática, 1986. p. 11 e 12. 
11 FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 10ª edição. São 
Paulo: Globo, 1995. p. 673. 
12 DECCA, Edgard de. 1930, o silêncio dos vencidos. São Paulo: Brasiliense, 1981. p. 180;  SAES, Décio. 
Classe média e política na Primeira república brasileira (1889-1930). Petrópolis-RJ: Vozes, 1975. p. 59. 
13 CASTRO, Celso. Os militares e a República: um estudo sobre cultura e ação política. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1995. p. 52-55. 
14 GOMES, Angela de Castro. Essa gente do Rio...: modernismo e nacionalismo. Rio de Janeiro: 
Fundação Getúlio Vargas, 1999. p. 29. 
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ambíguas, a bem da verdade, mas que, a despeito disso, consolidavam a presença e 

importância de suas instituições. 

Há análises sobre o período que destacam a importância estratégica do tema da 

educação nas lutas em torno da regulamentação profissional, no debate político ou nos 

confrontos sociais. São por eles que passam pesquisas tão diversas quanto as que 

Edmundo Coelho, Leôncio Basbaum e Maria Helena Capelato fizeram acerca da década 

de 1920. São as reformas da instrução o palco comum no qual se desenvolveram os 

debates em torno da liberdade profissional, de um programa de reformas sociais, e da 

luta contra a proletarização crescente produzida pela carestia dos anos 1920 que 

analisam. O sistema público de instrução, o ensino superior e o modelo de escolarização 

no combate político pela educação adquirem significação social, com implicações que 

não foram somente profissionais ou setoriais. Elas acarretaram um protesto que dizia 

respeito a todos. Criticava-se o projeto de construção da república. As reformas federais 

da instrução, descritas por Edmundo Coelho, o Inquérito de 1926 sobre o ensino 

paulista realizado pelo Estado de S. Paulo, analisado por Maria Helena Capelato e o 

fenômeno do bacharelismo, apontado por Leôncio Basbaum, colocaram em movimento, 

no jogo oligárquico, as condições de exercício profissional15, de coesão e ascensão 

sociais.16 

Também são conhecidas tanto as análises sobre as condições oferecidas pelo 

sistema de ensino na consolidação de um campo intelectual quanto as reflexões sobre a 

posição do intelectuais diante do funcionamento de tal sistema ou, ainda, sobre o seu 

papel na configuração desse sistema no país, provenientes das pesquisas acerca do 

modernismo e da modernidade brasileiros. São as estratégias de reconversão às 

profissões intelectuais encetadas pelos indivíduos provenientes dos ramos empobrecidos 

da oligarquia e o ônus político e social da falta de um princípio de identidade que 

remetesse a vínculos institucionais, isto é, a ausência de um campo autônomo com suas 

hierarquias e estratégias alicerçadas em critérios relativamente estáveis, os postulados 

que iluminam o desenho e as características dessas pesquisas. Nelas, o tema da 

educação aparece num quadro particularmente interessante de escolarização: constitui a 

                                                           
15 COELHO, Edmundo Campos. As profissões imperiais: medicina, engenharia e advocacia no Rio de 
Janeiro, 1822-1930. Rio de Janeiro: Record, 1999. p. 251-255. 
16 CAPELATO, Maria Helena. Os arautos do liberalismo: imprensa paulista, 1920-1945. São Paulo: 
Brasiliense, 1989. p. 140-149; BASBAUM, Leôncio. História sincera da república. São Paulo: Alfa-
Omega, 1975. p. 196. 
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oportunidade de acumular um tipo de capital cultural específico e valorizado,17 

participa, como instrumento político, da radicalidade dos embates sobre a laicidade do 

ensino e nas discussões sobre cultura popular, e, como atividade, em todos os seus 

níveis, das perspectivas profissionais dos intelectuais18, ou, então, repercute na 

organização dos setores culturais, campo no qual a prática dos intelectuais incide 

diretamente.19  

É significativo que o tema da instrução pública apareça em estudos com 

preocupações tão diversificadas. As questões que esses estudos propõem são bastante 

preliminares, mas não sem importância. Poderiam ser esquematicamente formuladas no 

seguinte questionário: qual o papel ocupado pelo sistema público de ensino nas relações 

de poder encenadas na primeira República? De que estratégias lançaram mão para 

reorganizar a instrução pública da capital federal? Em uma sociedade oligárquica, que 

tipo de instrução conseguiu produzir discursos acerca da educação popular capazes de 

caracterizar e constituir o corpo social de modo tão poderoso? Com essas questões, 

gostaria de pensar o seguinte: para quais aspectos da trama social e política do país 

efetivamente se procurou dar solução com as reformas da instrução pública por toda a 

década de 1920. 

As reformas da instrução pública na década de 1920 estiveram frente a um 

cenário político em face de intensa transformação. O pacto oligárquico por meio do qual 

consolidou-se o novo regime passou a sofrer importantes distensões. De certo modo, 

pode-se dizer, com Raymundo Faoro, que a política inaugurada por Campos Sales 

chegou desacreditada aos governos Arthur Bernardes e Washington Luiz: 

“As vacilações, as rivalidades que desagregam a unanimidade em torno de 

Arthur Bernardez refletem o desequilíbrio dos suportes do envelhecido regime. As 

dúvidas para a indicação do vice-presidente, ao tempo vistas como a causa do 

movimento de reação, servem para trazer à tona a impossível conciliação. Ao mesmo 

tempo na transição, o acordo precário das energias que contestam. Na vacilação da 

política dos governadores, no desafio aos principados, mesmo se unidos, pulsa a 

rebeldia das camadas populares e do corpo militar, agora reverdecido depois do 

                                                           
17 MICELI, Sérgio. Intelectuais e classe dirigente no Brasil (1920-1945). São Paulo: Difel, 1979. p. 27. 
18 LAHUERTA, Milton. "Os intelectuais e os anos 1920: moderno, modernista, modernização." In.: 
LORENZO, Helena Carvalho de; COSTA, Wilma Peres da. A década de 1920 e as origens do Brasil 
moderno. São Paulo: Editora da Unesp, 1997. p. 106-107. 
19 PÉCAULT, Daniel. Os intelectuais e a política no Brasil: entre o povo e a nação. São Paulo: Ática, 
1990. p. 33-34. SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na 
Primeira República. São Paulo: Brasiliense, 1983. p. 78-80. 
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ostracismo de dois quadriênios. Paradoxalmente, essa combinação subterrânea há de 

se voltar contra o poder presidencial, não porque lhe negue a legitimidade de conduzir, 

comandar e dirigir. A reação renovadora quer um governo superior ao estadualismo, 

às oligarquias, para mandar e liderar, mas em outro rumo. O ataque será ao presidente 

porque agora a peça principal do mecanismo é o presidente – ele não é mau porque 

existe, mas porque governa contra a corrente desencantada neste angustiado pós-

guerra. Depois de 5 de julho de 1922, até que soe a decisão de outubro de 1930, o 

presidente será a força máxima do aparelho governamental, mas estará em defensiva, 

assediado por golpes sem identidade, não materializados em reivindicações 

formuladas. Esta história pertence à outra República, num engano que o calendário 

antecipou.”20 

Uma das tarefas que as reformas Carneiro Leão e Fernando de Azevedo 

tomaram para si foi a de fazer ver que os tempos haviam mudado. A primeira coisa a 

observar sobre elas é que foram pensadas como um instrumento de reforma social. 

Recompor o sistema produtivo e delinear um civismo de cunho nacionalista a partir da 

remodelação do aparelho de ensino da cidade foram duas das principais finalidades 

anunciadas por essas reformas. É nesse sentido que reivindicavam a modernização das 

coordenadas sociais, econômicas e culturais conservadas por quase quatro décadas de 

iniquidade política patrocinadas pelas oligarquias mandatárias. Como política 

educacional, essa preocupação ganhou contornos específicos. 

A idéia de comunidade é a primeira especificidade da política educacional 

desenvolvida por Carneiro Leão e Fernando de Azevedo em relação ao discurso político 

corrente. É bem verdade que ela foi regida pelo princípio da unidade nacional, carro 

chefe das discussões políticas do momento. Entretanto, nas propostas pedagógicas a 

idéia de comunidade aparece como um instrumento eficaz de produção da identidade 

social do indivíduo perante a coletividade nacional. Dessa perspectiva, foi menos como 

ideologia política e mais como condição pertinente ao aprimoramento da democracia 

representativa que a idéia de comunidade penetrou nos enunciados das reformas da 

instrução pública durante os anos 1920 na cidade do Rio de Janeiro. 

O pressuposto de que a educação adequada à escolarização pública seria aquela 

que melhor preparasse para a vida produtiva do indivíduo, para o trabalho, foi outra 

característica particularizada nas preocupações pedagógicas alimentadas pelas reformas 

                                                           
20 FAORO, Raymundo. op. cit. p. 619. 
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Carneiro Leão e Fernando de Azevedo. O intuito era o de despertar ou descobrir uma 

vocação, de inculcar uma habilidade. O ensino vocacional e os gabinetes de orientação 

profissional de certa forma materializavam, em departamentos específicos, a fórmula 

sob a qual ambas as reformas desejaram equacionar as questões referentes à 

recomposição do sistema público de ensino da capital federal. 

E, finalmente, não se pode esquecer do papel político desempenhado pela escola 

pública na formação moral e cívica das crianças. Esse foi mais um tópico 

freqüentemente  reiterado nos textos oficiais das reformas da instrução do período. O 

fato de que a escola pública servia, não apenas para assegurar a autonomia do indivíduo, 

mas também, e sobretudo, para garantir a integridade geral da sociedade dominou as 

representações oficiais acerca das finalidades da educação popular. Creio que essas 

representações revelam o modo como as reformas do ensino procuraram contribuir para 

a regulamentação da ordem social: conforme as exigências de fundamentação do 

Estado, isto é, conservando as formas de relações sociais mais adequadas a essa 

fundamentação e tornando tal fundamentação um valor reconhecido, como valor em si 

mesmo, desejável a despeito de qualquer diferença étnica, religiosa ou social.   

Mas, não foram somente as referências sociais, econômicas e culturais que 

ganharam contornos específicos quando tornadas parte integrante das políticas de 

educação pública. A própria disputa política em torno da implementação das reformas 

da instrução pública merece ser observada nos seus particulares. Dessa perspectiva, a 

primeira questão que se apresenta é a do tempo de escolaridade. Esse foi o aspecto sobre 

o qual a discussão acerca das finalidades da educação popular esteve determinada de 

modo mais preciso. Foi uma discussão em duas frentes. A primeira visava a solução de 

um problema de natureza cívica e nacional realmente grave, na avaliação de Carneiro 

Leão. A formação das novas gerações foi o motivo de um desafio intransigente entre 

duas correntes fortes, lideradas por alguns nomes de muito prestígio e evidência sociais. 

De um lado, os que queriam a escola primária limitada à alfabetização em quantidade e 

extensão, de outro, os que desejavam elevá-la a função de elemento educador, 

aparelhada de recursos maiores e de ação mais prolongada sobre a população. No 

primeiro caso, a Liga de Defesa Nacional (1916) propugnava a alfabetização do povo. 

Acreditava ser maior vantagem elevar ao máximo o número dos que soubessem ler e, 

para isso, promovia o ensino de primeiras letras tão  sumário quanto possível. No outro, 

aqueles que entendiam ser o melhor modelo para a escola pública um ensino primário 

que desse, não apenas conhecimentos mais amplos, como fosse um seguro início de 
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educação moral no preparo do cidadão capaz de cooperar com o país. Desse grupo não 

só resultou a Associação Brasileira de Educação (1924) como também diversas 

administrações da Diretoria Geral de Instrução Pública no Distrito Federal. Os adeptos 

da Liga costumavam denunciar a dilatada duração dos cursos primários, as exigências 

de uniforme, os programas pedantescos, enfim, o escárnio à pobreza produzida na 

escola pública como impedimento à extensão da alfabetização. Já a ABE21 e mesmo 

diversos Diretores da Instrução carioca reconheciam na mera alfabetização, 

desacompanhada da educação, “da verdadeira educação dos sentimentos”, um perigo 

individual e social dos mais graves. 

A segunda frente reuniu posições acerca dos métodos de ensino. Ela foi mais 

consensual e respondeu pela modificação dos métodos, seu leitmotiv era a otimização 

dos procedimentos pedagógicos. Ela não dividiu posições, mas preocupações. De um 

lado, esteve em jogo a capacidade de aumentar a população escolar, pelo emprego do 

sistema de dois turnos, de outro, a eficiência do trabalho escolar, pelo cuidado com as 

prescrições acerca da duração das lições e das tarefas, a extensão das atividades e o 

rendimento dos alunos.  

À disposição dos “tempos” de aprendizagem seguiu-se a preocupação com sua 

relação com as condições de vida da população. Entrementes, não só as preocupações 

com a ação pedagógica ou a formação escolar detiveram a atenção dos reformadores da 

instrução pública nesse período, as implicações produzidas pelas mudanças dos horários 

de entrada e saída da escola e, mesmo das condições de deslocamento dos alunos que 

completavam o ensino primário para os cursos anexos, a Escola Normal ou a uma das 

escolas profissionais criou polêmica. As distâncias percorridas pelas crianças para 

chegar à escola, as formas de transporte utilizadas para tanto e o trabalho exercido pela 

infância pobre eram percebidos pelas autoridades do ensino e incorporados pelas 

colunas da imprensa ao universo escolar de preocupações com a educação, já 

articuladas às exigências por que passavam as populações da periferia urbana para 

freqüentar a escola. 

Outro ponto de disputa diz respeito aos aspectos materiais da escolarização. A 

infra-estrutura necessária para erradicar o analfabetismo da capital republicana foi o 

ponto nevrálgico de ambas as reformas da instrução. No esforço de normalização dos 

                                                           
21 CARVALHO, Marta Maria Chagas de. Molde nacional e fôrma cívica: história, moral e trabalho no 
projeto da Associação Brasileira de Educação (1924-1931). Bragança Paulista: Edusf; São Paulo: 
FAPESP, 1999. 
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valores morais prescritos pelos programas de ensino escolar as reformas da instrução no 

Rio de Janeiro procuraram configurar as noções de higiene, nação e trabalho e, também, 

os padrões orais e escritos da cultura letrada por meio do investimento material. As 

fichas médicas, psicológicas e pedagógicas, as solenidades, os exercícios físicos, as 

exposições escolares e os trabalhos manuais, nesse sentido, permitiram a circulação 

tanto de uma escrituração cotidiana das categorias psicológicas solicitadas na 

aprendizagem, quanto dos dispositivos de disciplina do corpo. Uma e outra implicadas 

com o inventário, a distribuição e os usos dos objetos capazes de conferir um sentido 

funcional à linguagem, ao juízo e ao gosto burgueses. É dizer que as reformas do ensino 

público procuraram fazer a criança viver uma identidade ou cultura objetivada, 

hierarquizada e refundida por processos e recursos implicados com a contextualidade (o 

prédio escolar, os museus, pinacotecas, fábricas, feiras, jardins e repartições públicas, a 

biblioteca, o cinema e exposições diversas) ou materialidade (materiais fitológicos, 

zoológicos ou geológicos, de higiene ou de produção, tabuleiro de areia) da 

aprendizagem. Tratava-se de reorganizar o próprio espaço da educação. Entre 1922 e 

1930, as reformas dos programas de ensino escolar tornaram discurso pedagógico a 

organização das formas de vida social segundo modelos de representação e de práticas 

oferecidos à observação por tecnologias materiais. O cinema educativo, o edifício da 

escola e o estudo da cidade contextualizavam a educação num ambiente de convivência 

social e materializavam a aprendizagem da criança fazendo-a observar o filme, a 

arquitetura e a cidade. Pode-se deduzir que os embates em torno da implementação de 

um tal plano de reforma não se deram em torno do conteúdo, mas do orçamento. 

Enquanto o planejamento das reformas do ensino público foi alvo de um trabalho 

tecnicamente cuidadoso de reorganização das referências profissionais do professorado 

e de enunciação das “novas” fórmulas pedagógicas, o trabalho político concentrou-se na 

consolidação de um orçamento suficiente para a reestruturação planejada do sistema 

escolar público. 

Diferente do que se poderia chamar de referências ideológicas das estratégias de 

ação da Diretoria de Instrução sobre as práticas de ensino utilizadas na escola pública, 

as negociações em torno do tempo de escolaridade e de infra-estrutura do aparelho 

escolar da capital não se limitaram às iniciativas administrativas. Dependeram, 

sobretudo, da eficiência dessas iniciativas em reorganizar o sistema público de ensino 

municipal nos seus diferentes níveis: primário, normal e profissional. Parece-me estar aí 

a tarefa principal das reformas do ensino público da capital federal nesse período: na 
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reestruturação do sistema de educação pública vislumbrou-se um meio de cumprir um 

amplo programa de reforma social, uma espécie de revolução branca, sem armas. 

 

Os mecanismos, as técnicas e as tecnologias utilizadas nas reformas da instrução 

 

Eis o momento de evidenciar o problema que está em jogo neste capítulo. Para 

caracterizar os mecanismos, as técnicas e tecnologias utilizados pelo poder público para 

reorganizar a instrução pública, de que instrumentos dispõem-se hoje? Não de muitos, 

creio. Dispõe-se da afirmação que todo sistema de educação é uma maneira política de 

manter ou modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles 

trazem consigo.22 Questão: se o sistema de educação é uma forma política do exercício 

do poder, por que meios impede ou permite tal exercício, por quais mecanismos ou 

técnicas solicita-o ou interdita-o, por que modos o distribui? 

Uma primeira resposta, encontrada em várias análises elaboradas na 

historiografia da educação que se ocupou do período, consiste em dizer: a instrução 

pública foi principalmente um aparelho repressivo e persuasivo, visava a normalização 

do social e a produção da ordem urbano-industrial. A instrução pública aparece como o 

aparelho de Estado responsável pela hegemonia do discurso dominante ou da classe 

dominante. Quando a historiografia define o sistema de educação pública como sendo 

um aparelho ideológico do Estado reitera as proposições de Antonio Gramsci, Louis 

Altusser e em certa medida de Jean Claude Passeron e Pierre Bourdieu quando tomam 

os sistemas de ensino como objeto de estudo.23 O que se tem, pois, é a análise dos 

processos sociais que envolvem a instituição escolar, das expectativas quanto ao 

processo e quanto às relações estruturadas da escolarização, e a crítica cáustica de 

determinadas formas e práticas articuladas no campo da pedagogia, dos aparelhos 

ideológicos de Estado ou dos seus aparatos de coesão e dos esquemas que organizaram 

o pensamento da época, dos mecanismos que os reproduziram, seus métodos de sanção, 

exclusão, seleção e promoção. 

Uma segunda resposta: se a instrução pública é uma forma de ativação do poder, 

um desdobramento de relações de força, em vez de estudá-la em termos de dominação, 

                                                           
22 FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. São Paulo: Edições Loyola, 1996, p. 44; BOURDIEU, 
Pierre. Lições de aula. São Paulo: Ática, 1994, p. 41. 
23ALTHUSSER, Louis. Ideologia e aparelhos ideológicos de estado. Lisboa: Presença, 1980. GRAMSCI, 
Antônio. Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968. 
BOURDIEU, Pierre e PASSERON, Jean Claude. A reprodução. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975. 
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alienação ou em termos funcionais de reprodução das relações sociais, analisá-la como 

instância de produção, circulação e apropriação culturais. Assim, frente à primeira 

hipótese, que afirma que os mecanismos e técnicas pelos quais o poder se exercia no 

aparelho público de ensino foram fundamentalmente conservadores, tem-se uma 

segunda hipótese que crê que a instrução pública foi pensada também como dispositivo 

de transformação material de outras práticas culturais e de seus produtos. O que 

significa três coisas: em primeiro lugar, que estudar as reformas da instrução pública 

implica ter por objeto de análise as estratégias de imposição de um modelo cultural. Em 

segundo lugar, quer dizer que se trata de uma perspectiva que se distancia dos estudos 

de modelos culturais dominantes tais como o “liberalismo”, a “modernidade” ou o 

“capitalismo”, por exemplo, para se aproximar dos estudos acerca das práticas culturais, 

nos quais o que importa determinar são as múltiplas maneiras de apropriação desses 

modelos. Em terceiro lugar, que se vai lidar com processos materiais de produção e 

circulação culturais. 

A partir do momento que optei por tratar dos mecanismos, das técnicas e das 

tecnologias utilizadas pelo poder público para reorganizar a instrução pública encontrei 

imediatamente duas hipóteses: por um lado, o aparelho público de ensino seria um 

instrumento estratégico para manter a sociedade civil em paz diante do Estado; por 

outro, a instrução pública seria pensada como dispositivo de transformação cultural. 

Essas duas hipóteses não são inconciliáveis, ao contrário, elas deixam margem 

para articulações. Afinal de contas, o que se pensava quando se propunha reformar a 

instrução pública não era modificar as relações responsáveis pela corrosão do poder de 

Estado? 

Pode-se, por conseguinte, recorrer a dois grandes modelos de análise quando se 

pergunta sobre os instrumentos por meio dos quais se reformou a instrução pública 

durante a década de 1920: um se articula em torno da institucionalização de 

mecanismos responsáveis pela construção e disseminação do Estado burguês, 

mecanismos que estiveram na base de consolidação de um ideário pedagógico, como, 

por exemplo, o escolanovismo. O outro modelo, ao contrário, se ocuparia da 

institucionalização de mecanismos, técnicas e tecnologias não exatamente para explicar 

suas articulações com o Estado, mas para determinar com acuidade o lugar de um 

trabalho possível de escolarização. Nesse sentido, tem-se uma análise muito específica e 

prática. Refere-se aos problemas da linguagem, da representação e da distinção cultural 
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historicamente construídos e ligados ao desenvolvimento institucional da educação 

brasileira. 

O lugar onde se pode chegar com cada um desses modelos difere muito, 

entretanto. No primeiro deles, a análise discute a estrutura do poder e as funções do 

Estado, as orientações ideológicas da escolarização e a alteração de determinados 

aspectos organizacionais do ensino público. Parece-me que uma das conseqüências 

fundamentais dessas preocupações foi a atenção dispensada à história dos processos 

políticos, da infra-estrutura social e, eventualmente, dos sistemas culturais vigentes nos 

momentos de reestruturação da instrução pública. De uma maneira geral, é o que se faz 

quando as reformas da instrução pública realizadas na década de 1920 são observadas 

como politicamente inofensivas ou inoperantes: busca-se compreendê-las como simples 

efeito ou mera continuação de uma relação de dominação já estabelecida. Ao contrário, 

no outro modelo de análise, é evidente o papel político desempenhado pelas reformas da 

instrução pública do período. Por meio dele, pode-se discutir as relações de forças 

associadas ao, ou estabelecidas pelo, funcionamento do sistema público de ensino. Fala-

se dessas relações de duas maneiras. Ou para mostrar sobre que bases elas se 

inscreveram e delimitaram as circunstâncias de que se podiam aproveitá-las, ou, então, 

para mostrar os usos e as práticas de apropriação dos objetos culturais. Nessa 

perspectiva, a ênfase recai sobre  a relevância política das reformas da instrução pública: 

procura-se mostrar não só como disponibilizaram instrumentos para conservação das 

relações de dominação – o que é consenso – mas também, como, sob até que ponto e 

sob que forma as reformas da instrução pública puseram em prática, veicularam 

relações que não foram simplesmente relações de dominação, mas de poder. 

Tudo isso é uma discussão metodológica acerca da história, que agora pode ser 

deixada de lado, mas que mostra bem as expectativas que coloquei sob o título deste 

capítulo. Pretendo com ele enunciar aquilo que me guiou como princípio geral na 

pesquisa das práticas, dos instrumentos e dos dispositivos utilizados na organização do 

aparelho público de ensino da capital federal. Tal expectativa envolve outra: explicitar 

os imperativos e precauções metodológicas que adotei.  

Não é tudo: sob o título instrução pública e reforma social, pretendo identificar 

os limites pelos quais as reformas da instrução pública movimentaram-se durante a 

Primeira República. Penso com isso interpelar a mudança das condições de 

escolarização ocorridas, então, a partir do significado que seus responsáveis 
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reivindicaram. Enfim, gostaria de mostrar em que condições a instrução pública foi 

sendo problematizada nos anos 1920. 

Nessa seção pretendo atender às duas primeiras expectativas. Deixarei a outra 

para a seção final. 

Técnica, política, reforma social e a instrução pública na capital federal 

Um princípio geral no que diz respeito ao entendimento das práticas, dos 

instrumentos e dos dispositivos postos em funcionamento durante as reformas do ensino 

público na década de 1920: parece-me que a movimentação social de fins da década de 

1910 e da reorganização política da década de 1920, concretizada na organização do 

Partido Comunista, do Bloco Operário Camponês e do Partido Democrático tornou 

manifesta a violação das convicções intelectuais daqueles que governavam. Ao mesmo 

tempo, foi o apogeu da penetração de intelectuais no governo. Acusada de não cumprir 

as suas promessas, de trair seus sonhos, a República recolheu aos seus gabinetes, 

confortáveis e bem mobiliados, os intelectuais dispostos em acomodá-la numa 

autoridade planificadora sem fazer vacilar a ordem social vigente. Neles repousou a 

ansiedade nascida da ausência de instrução da população, largada à míngua nas 

fronteiras da ordem e da moralidade. E, também, a convicção de que só a educação do 

povo seria capaz de dissipar os devaneios da fantasia republicana, aquela que proclamou 

a igualdade de todos perante a lei, mas, ao mesmo, tempo apunhalou-a em nome dos 

privilégios particulares, dos favores políticos e do racismo científico; declarou a 

democracia sagrada, mas submeteu-a aos constrangimentos das oligarquias agrárias e, 

ainda, afirmou a soberania das leis, enquanto era governada por despóticos presidentes 

ou por estranhas entidades assemelhadas. Essa convicção apoiou bem as pretensões 

desses intelectuais a um papel destacado no processo de acusação da República, mas 

sobretudo, nos procedimentos de consagração de novos padrões de verdade, beleza e 

bondade. 

É preciso não esquecer que essa convicção foi o grande fenômeno em torno e a 

partir de que se pensou a reestruturação do ensino público no Rio de Janeiro. Ao menos 

é essa a interpretação que Jorge Nagle dá às discussões sobre a educação pública 

quando analisa o modelo de escolarização articulado nas reformas do ensino durante a 

década de 1920. Indica como seu responsável, uma nova categoria profissional, o 

técnico em educação: “Este é que vai daí por diante tratar com quase exclusividade dos 

assuntos educacionais. (...) Analisados pelos técnicos os problemas [de educação] se 
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comprimem num domínio especializado, e se segregam, ao serem menosprezados as 

vinculações com os problemas de outra ordem.”24 

Os limites, entretanto, que Jorge Nagle confere à análise dos problemas 

educacionais, dificultam o entendimento do significado político da ação reformista 

impingida ao sistema público de ensino. Para ele, as reformas da instrução pública 

realizavam-se na mesma medida em que conseguiam organizar o ensino público de 

acordo com um método de gestão administrativa baseada no conhecimento científico do 

meio, com largas perspectivas sociais e aberta para as idéias amplamente renovadoras 

que, segundo seu entendimento, sopravam de todas as direções. Foi Marta Carvalho 

quem notou o quanto essa análise é semelhante à interpretação dada às reformas do 

Distrito Federal e Minas Gerais por Fernando de Azevedo na A Cultura Brasileira.  

É justamente com os limites da interpretação de Jorge Nagle que Marta Carvalho 

opera sua crítica ao projeto político embotado nos programas de reforma da educação 

pública durante a década de 1920. Ela compreende o movimento de remodelação do 

ensino público a partir de suas cores políticas. Ao contrário de Nagle, que acreditava 

terem as reformas do ensino público do período transformado um programa mais amplo 

de ação social num restrito programa de formação no qual a escolarização era concebida 

como a mais eficaz alavanca da história brasileira, diz ela se tratar de uma resposta 

política:“uma das respostas políticas ensaiadas por setores da intelectualidade 

brasileira na redefinição dos dispositivos de dominação vigentes.”25 

Trinta anos depois de instalada, a República era vista como uma vítima das 

relações históricas, uma nova espécie de Argus burocrático: ao invés de ver, era visto, e 

com maus olhos. Buscava-se uma nova realidade, uma transformação da consciência 

nacional, na verdade, uma consciência nacional. O desejo do novo trouxe consigo o 

desejo de fazer tábula rasa do passado, cuja definição política Zygmunt Bauman 

encontrou junto à idéia de Estado cultivada pelas classes instruídas de fins do século 

XIX: “Como o ideal que buscavam, o Estado das classes instruídas pertencia ao futuro. 

Isso o tornava mais ainda um local de liberdade, não estorvado por experiência solene 

de prática política; a necessidade, por assim dizer, devia ser vislumbrada apenas junto 

com a irrevogável certeza do passado.”26 

                                                           
24 NAGLE, Jorge. Educação e sociedade na Primeira República. São Paulo: EPU; Rio de Janeiro: 
Fundação Nacional do Material Escolar, 1974. p. 102. 
25 CARVALHO, Marta Maria Chagas de. “Notas para reavaliação do movimento educacional brasileiro 
(1920-1930). Cadernos de Pesquisa. São Paulo (66), agosto de 1988, p. 7. 
26 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e ambivalência. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. p. 46. 
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Predizer o futuro foi muito do que fizeram os intelectuais envolvidos nas 

reformas da instrução pública no Distrito Federal durante a década de 1920. E isso nos 

dois sentidos apontados por Bauman, o do ideal e o da política. Dessa perspectiva, a 

obra de Vicente Lícinio Cardoso, sub-diretor técnico da reforma Fernando de Azevedo e 

um dos maiores expoentes da campanha em prol da educação popular durante a década 

de 1920, revelava muito do sentido tomado pelas reformas da instrução pública quando 

dizia: 

“Instruir é formar cidadãos, é sanear mentalmente, é fundamentar os laços da 

coletividade dentro da unidade da Pátria. República só pode ser concebida como forma 

de governo de uma organização vitalmente democrática. Democracia pressupõe 

instrução difundida e dilatada. Instruir é pois democratizar o homem e republicanizar 

as instituições políticas. Num meio inculto instruir é de fato governar sabiamente.”27 

Da política exigiu-se um compromisso com a Nação. Carneiro Leão ao encerrar 

o relatório sobre a administração do ensino municipal em 1925 não hesita na afirmação: 

“É, portanto, nosso dever procurar todos os meios, fazer todos os sacrifícios, 

cortar em toda parte, para não comprometermos o futuro das crianças de hoje, 

daqueles que dependem exclusivamente de nós. A Nação de amanhã, feita por eles, há 

de ser menos a obra deles próprios, do seu valor intrínseco, do que da capacidade e 

das possibilidades que lhes dermos para a realizarem.”28 

 O que se pergunta agora é justamente sobre os meios, os sacrifícios e os 

projetos que deveriam constituir as reformas da instrução articuladas para realizar a 

utopia da educação popular, para assegurar o progresso da “Nação de amanhã”. Mas, 

antecipadamente, deve-se sublinhar que a abordagem dessa questão far-se-á nos limites 

dos textos oficiais, das iniciativas usuais encetadas pelas reformas Carneiro Leão e 

Fernando de Azevedo. Portanto, trata-se menos de uma discussão acerca das disputas 

políticas em torno da educação popular que de uma reflexão sobre a arquitetura do 

poder construída para controlar os negócios da instrução pública.  

Assim, procurarei tomar como ponto de partida para esta reflexão os dispositivos 

utilizados pela Diretoria Geral de Instrução Pública para condicionar o funcionamento 

da instituição escolar. Meu itinerário será: a atualização das referências teóricas da 

                                                           
27 CARDOSO, Vicente Lícinio. “À margem da república.” In.: CARNEIRO LEÃO, Antônio et. al. À 
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28 CARNEIRO LEÃO, Antônio. O ensino na capital do Brasil. Rio de janeiro: Typ. do Jornal do 
Commercio, 1926. p. 214. 
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pedagogia, a modificação dos programas escolares, a legislação do ensino, a 

organização de amplos serviços de assistência social e medicina e a construção de novos 

edifícios escolares. 

A atualização das referências teóricas da pedagogia ensinada nas Escolas 

Normais e das práticas escolares utilizadas no sistema de ensino público empreendida 

tanto por Carneiro Leão quanto por Fernando de Azevedo conduziu a um novo quadro 

de referências para o exercício profissional da docência. Kershensteiner, Dewey, 

Montessori, Decroly, Ferrière entre outros passaram a constituir o referendo técnico-

científico da pedagogia no interior da Diretoria de Instrução Pública. Sob ele o poder 

público pode assumir a educação popular, nos seus diversos níveis, por meio do regime 

da gratuidade e do acesso livre e universal sem grandes justificativas políticas. O 

compromisso técnico-pedagógico pareceu suficiente para a organização de uma 

administração voltada a aparelhagem, organização e instalação de um sistema público 

de ensino capaz de receber, instruir e educar a população sem negligenciar o controle 

disciplinar, a orientação profissional, a formação cívica, a avaliação e correção física, 

moral e intelectual dos indivíduos. 

A modificação dos programas escolares nos diversos níveis do ensino municipal, 

de certa forma, oficializou e divulgou esse novo quadro de referências pedagógicas e de 

questões educacionais. Ela alterou o sentido da formação do professorado, recolocou a 

Escola Normal em evidência e permitiu investir num tipo paralelo de formação. Os 

cursos e conferências patrocinadas pela Diretoria de Instrução Pública entre 1923 e 

1930 fizeram das novas determinações oficiais conteúdo de um programa de formação 

que, a um só tempo, funcionou como oportunidade de aperfeiçoamento didático e de 

propaganda do regime de idéias que se pretendia implantar com a reforma da instrução 

pública. Foram os expedientes mais bem sucedidos tanto da reforma Carneiro Leão 

quanto da reforma Fernando de Azevedo. Muito freqüentados pelo professorado e 

bastante noticiados pela imprensa representaram uma importante ponte entre os novos 

programas de ensino e os profissionais responsáveis pela sua aplicação. Foi desse 

diálogo que as duas reformas tiraram seus maiores dividendos históricos, envolvendo a 

criação de uma nova condição, ou melhor, posição política para a educação pública: a 

profissional. 

A promulgação de uma nova legislação de ensino para a capital foi o alvo 

primeiro das reformas Carneiro Leão e Fernando de Azevedo. A precisão do tiro seria a 

maior distinção entre elas. Carneiro Leão administrou o ensino sob a jurisdição dos 



 33 

decretos n.º 981, de 2 de setembro de 1914 e n.º 1.059, de 14 de fevereiro de 1916 e de 

mais um conjunto extenso de dispositivos, emendas e regulamentações aprovadas pelo 

Conselho Municipal ou pelo Senado, que tornavam a legislação sobre o ensino 

municipal um labirinto de regras e disposições. Com a aprovação do Decreto n.º 3.281 

em 23 de janeiro de 1928 foi a própria articulação administrativa que mudou com a 

legislação. A organização de duas sub-diretorias, a criação do almoxarifado privativo da 

Instrução Pública, a regulamentação para a construção de novos edifícios escolares, e a 

instituição de concurso público para provisão dos cargos reformularam, mais que o 

aparelho escolar do Distrito Federal, o funcionamento da própria Diretoria de Instrução. 

Afetaram substancialmente as circunstâncias nas quais eram feitas as solicitações dessa 

repartição da prefeitura. Sob o novo código, a Diretoria de Instrução Pública abriu 

concorrência e julgou os projetos de construção dos novos edifícios escolares, tarefa da 

Diretoria de Obras Públicas, nomeou um chefe para a inspeção médica e inaugurou uma 

clínica escolar, assumindo atribuições comumente delegadas à Diretoria Geral de Saúde 

Pública, exigiu qualificações específicas para a direção das escolas profissionais. Enfim, 

centralizou o controle, fiscalização e administração do sistema público de ensino nos 

limites institucionais de uma equipe de intelectuais, professores, inspetores identificados 

por um projeto comum de reforma do aparelho escolar: tornar o sistema público de 

ensino uma instância do poder público na reformulação do sistema produtivo, na 

formação de uma identidade nacional e na conformação moral dos hábitos e condutas da 

criança carioca e brasileira. 

A organização de amplos serviços de assistência social e medicina preventiva 

fez parte das políticas de educação de Carneiro Leão e Fernando de Azevedo. Ela teve 

uma dupla finalidade: social e moral. A um só tempo esses serviços fomentaram tanto 

uma política de ação social, quanto uma estratégia de moralização das classes populares. 

Assim, foram criados ou aperfeiçoados serviços que se ocuparam de questões sociais 

tais como desnutrição, anemia, deficiências visuais, verminoses, tuberculose, entre 

outras moléstias. A organização dos “pratos de sopa” e dos “copos de leite” nas escolas 

públicas indicava uma das direções que tomou a reforma Carneiro Leão na sua 

insistente tentativa de prolongar a permanência das crianças pobres no sistema de 

ensino: a distribuição regular de alimentos no intervalo dos períodos letivos. Foi um 

caminho que Fernando de Azevedo não desprezou. Mas, em 1928 a intensidade que 

atingiram os números da inspeção médico-escolar é que parece dar o tom da reforma 

Fernando de Azevedo no que tangiu seu interesse pela extensão dos anos de 
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escolaridade da população carioca. Na saúde dos escolares a reforma Fernando de 

Azevedo focalizou os deveres do indivíduo com o Estado. Tudo se daria como num 

investimento de longo prazo: 

“Cada aluno deve na ordem das coisas, transformar-se à sua hora, num fator de 

produção: sua vida é por assim dizer hipotecada ao Estado, isto é, à comunidade 

socialmente organizada de que a família é parte integrante. Se morre ou se torna inútil 

pela moléstia, a sociedade com a qual contraiu uma dívida, no período de educação, 

sofre uma perda irreparável com a morte ou grave com a redução do rendimento do 

seu trabalho, com que aumenta, na proporção de sua eficiência e duração, a riqueza 

econômica e social do Estado.”29 

Foi, entretanto, na capilaridade dessas relações que tais iniciativas revelaram 

com maior clareza seu aspecto disciplinar. Era com as enfermeiras escolares, com os 

pelotões de saúde, com as professoras e com o programa de higiene que a Diretoria de 

Instrução Pública tratava dos aspectos morais dos serviços de assistência e prevenção 

médica. Foram nesses capilares que se procurou inculcar nos alunos as normas de 

limpeza e higiene de modo que estes agissem como pequenos higienistas encarregados 

de propagar em casa os preceitos aprendidos na escola. Com as professoras e os 

programas isso era o suficiente. Com as enfermeiras escolares e os pelotões de saúde foi 

ainda um passo a mais que se procurou dar:  

“penetrar no meio social, de que o aluno proveio, no seio de suas famílias, não 

somente para difundirem, nas camadas populares, a educação higiênica e a profilaxia 

das moléstias transmissíveis, como também para observarem e conhecerem o estado 

social e sanitário das famílias.”30 

Da construção de novos edifícios escolares dependeu a difusão do ensino 

público na capital. Ao menos foi esse o leitmotiv dos artigos de jornal, das matérias de 

revistas e das palestras que especulavam sobre o tema. Dessa perspectiva, os resultados 

que Carneiro Leão obteve com o remanejamento dos professores dá um boa idéia da 

extensão do sistema público de ensino da cidade do Rio de Janeiro no ano de 1926: 

“Para uma área de 43.142 metros quadrados, tivemos o ano passado uma 

matrícula de 68.012 alunos e uma freqüência média de 52.735. Este ano a freqüência já 

atingiu a 53.831. Dando-se um metro quadrado para cada criança não poderíamos ter 

                                                           
29 AZEVEDO, Fernando de. A reforma do ensino no Districto Federal: discursos e entrevistas. São 
Paulo: Melhoramentos, 1929. p. 47-48. 
30 AZEVEDO, Fernando de. “A socialização da escola.” Boletim de Educação Pública. Ano I, n.º 2, Rio 
de Janeiro, julho – setembro de 1930. p. 179. 
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mais de 43.142 alunos freqüentes, e se conseguimos, premidos pela necessidade, 52.735 

em 1925 e 53.831, no ano corrente, já ultrapassamos de muitos milhares de crianças o 

limite estabelecido pelas determinações pedagógicas. 

(...) 

“Com dois mil professores para reger classes e área de 43.142 metros 

quadrados é impraticável qualquer modificação para melhor.”31 

O implemento obtido por Fernando de Azevedo nessa questão foi, 

numericamente pouco substantivo, os edifícios construídos não chegaram a somar uma 

dezena, mas simbolicamente bastante significativo: o estilo adotado, o neocolonial, era a 

reafirmação dos valores ditos tradicionais da vida brasileira. Ao mesmo tempo que 

cumpria a função de criar a imagem de ruptura das práticas educativas passadas, sendo, 

como aponta Diana Gonçalves Vidal, o portador do signo da renovação.32 

Tendo isso em vista, gostaria de falar acerca do princípio geral que elegi para a 

análise, isto é, acerca dos procedimentos de consagração dos padrões de verdade, beleza 

e bondade reivindicados pelas reformas do ensino público nesse período. Trata-se dos 

enunciados, dos dispositivos, dos instrumentos e das tecnologias utilizadas para requerer 

a modificação do modelo de escolarização da capital. Procurarei identificar nesses 

procedimentos a arquitetura de poder construída para controlar os negócios da instrução 

pública durante a realização das reformas Carneiro Leão e Fernando de Azevedo. 

Discursos, representações e estratégias de reforma na instrução pública 

Sendo esta a linha geral da análise, servi-me de algumas precauções 

metodológicas para desenvolvê-la. Em primeiro lugar: não fazer uma análise dos efeitos 

políticos das reformas da instrução pública. Pensei, ao contrário, em fazer uma análise 

das modalidades concretas das políticas públicas de educação no período. O 

procedimento supõe o reconhecimento das diversas operações de construção do sentido 

de instrução pública efetivadas por essas políticas. A clivagem essencial da análise está 

em tentar compreender as práticas de significação produzidas pelas reformas Carneiro 

Leão e Fernando de Azevedo, em lugar de historiar seu sistema de idéias. Isto é, 

interessa aqui destacar os dispositivos, os mecanismos e as formas pelas quais essas 

administrações produziram um significado particular para a educação popular e não 

escrever uma história do pensamento educacional. Creio que deva ser analisado o modo  

                                                           
31 CARNEIRO LEÃO, Antônio. O ensino na capital do Brasil. op. cit. p. 34-35. 
32 VIDAL, Diana Gonçalves. “Nacionalismo e tradição na prática discursiva de Fernando de Azevedo.” 
Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, n.º 37, São Paulo, 1994. p. 42. 
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como as técnicas e os procedimentos de significação ativados pelas reformas da 

instrução modificaram as formas de sociabilidade escolar, autorizaram novos 

pensamentos acerca da pedagogia e transformaram as relações com o poder 

institucional. Daí a atenção dispensada aos discursos e representações acerca da 

instrução pública: tratam-se de construções encarregadas de investir de uma pertinência 

operatória tanto os conceitos, quanto os dispositivos, necessários à legitimação das 

reformas do ensino público. Deve-se, entretanto, separar o evento da realidade que ele 

engendra para colocar a análise em bons termos. Aqui se considerará o discurso em sua 

realidade material, de coisa pronunciada ou escrita, como pensado por Michel Foucault, 

isto é, entendo-o como prática. Nesse mesmo esquema tomarei por representação o 

sentido reivindicado pelos eventos: aquilo que se constrói a partir de um campo 

complexo de discursos.33 É a exigência metodológica derivada dessas proposições que 

mais de perto interessa explicitar: “compreender cada série de discursos em sua 

especificidade, ou seja inscrita em seus lugares de produção e suas condições de 

possibilidade, relacionada aos princípios de regularidade que a ordenam e a 

controlam, e interrogada em seus modos de reconhecimento e veracidade.”34  

Segunda precaução metodológica: não considerei a instrução pública oficial 

como um instrumento de dominação maciço e homogêneo de um grupo ou classe social 

sobre outra, mas a entendi como um dispositivo de poder, é dizer como um espaço onde 

se distribuem diversas relações, entre sexos ou gerações, entre profissões e hierarquias, 

entre diversas solidariedades comunitárias. Enfim, entre diversos horizontes de origem 

social. Isso levou-me a vê-la como uma instância do funcionamento do poder público, 

mas também como um lugar de afirmação da autoridade profissional do professorado. 

Do mesmo modo, pode-se ver aí a construção de um campo de relações que passava 

pelos desejos e expectativas da população carioca. Seja porque tentava-se fazer da 

instrução pública uma instituição capaz de juntar os elementos que desenhassem uma 

cultura de participação, seja porque a demanda social junto aos professores era tão forte 

que, por vezes, os campos que se lhes pedia lavrar para seus alunos se estendiam 

desmesuradamente, seja, ainda, pelas dificuldades em cimentar as formas de 

sociabilidade escolar junto à intimidade familiar, junto à convivência mundana e junto à 

conivência letrada, as reformas da instrução pública parecem-me inseparáveis das 

                                                           
33 FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Petrópolis: Vozes, 1972. p. 26; A ordem do discurso. 
op. cit., p. 08. 
34 CHARTIER, Roger. “O mundo como representação.” Estudos Avançados, 11(5), 1991. p. 187. 
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estratégias utilizadas para sua implementação. Nesse sentido as reformas do ensino 

foram componentes de uma intrincada rede de transmissão cultural. Em outros termos, a 

instrução pública não foi uma instituição inerte ou subserviente ao poder público, mas 

uma instância de sua transmissão. Nessa operação, o essencial é compreender como o 

sistema público de ensino foi diversamente apropriado, entendido e reformado. Aqui 

isso só será feito de forma parcial, uma vez que, tal precaução não pode escapar ao 

repertório de fontes do qual foi fruto a pesquisa: o discurso oficial. 

Terceira precaução metodológica: não analisei as reformas da instrução pública 

no plano das aspirações políticas ou pedagógicas. Não tentei abordá-las pelo lado das 

intenções. Estudei as reformas da instrução pública onde suas intenções e aspirações 

investiram práticas efetivas de controle do seu campo de aplicação, o sistema de ensino. 

São, assim, o funcionamento da instrução pública e as estratégias utilizadas para 

reformá-la que compõem o interesse da análise. Trata-se de descrever não só os 

dispositivos usados para reformar o ensino escolar da capital mas, sobretudo, o modo 

como foram mobilizados. Assim, ao invés de perguntar como foram impostas as 

modificações no ensino pelo poder público, procuro saber até que medida as 

transformações se deram em acordo com as competências e expectativas atribuídas ao 

público visado pelos poderes oficiais. Isto é, pergunto sobre as negociações e alianças 

que se fizeram necessárias para que fosse possível impor as reformas da instrução 

pública. Ao propor essa perspectiva, minha expectativa não é apenas compreender o 

instrumento de aculturação que mais ganhou destaque nas discussões políticas da 

Primeira República. É também mostrar que as reformas da instrução pública foram o 

resultado de uma estratégia de legitimação muito atenta aos nichos sociais de sua 

recepção: o próprio executivo municipal, o professorado e a população do Distrito 

Federal. E isso não apenas porque a ação pública dos responsáveis pela remodelação do 

ensino foi constituída como um repertório de possibilidades, sociais, profissionais ou de 

formação cultural, mas, principalmente, porque necessitou de incessantes negociações 

para, de fato, parecer legítima diante do magistério, da população e do próprio 

legislativo municipal. A questão torna-se, desde já, mostrar qual foi o tipo de 

negociação realizada, quais as técnicas mobilizadas e os procedimentos eleitos para 

realizar a reforma da instrução pública. É focalizando as técnicas mobilizadas pelas 

reformas da instrução e mostrando a utilidade política que delas derivaram que pretendo 

compreender como as normas que os mecanismos de remodelação, por ventura 

encarnaram, foram postas em prática e experimentadas. 
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Quarta precaução metodológica: evitei procurar nas produções ideológicas, que 

acompanharam as condições de realização das reformas do ensino público no período, o 

conjunto de enunciados responsável pelas condições de manutenção ou modificação dos 

instrumentos, das técnicas e tecnologias utilizadas pela Diretoria Geral de Instrução 

Pública para condicionar o funcionamento da instituição escolar. Ao invés disso, preferi 

descrever a ordem de aparecimento dos enunciados, identificar o espaço de correlações 

das representações, assinalar as posições, os funcionamentos e as transformações 

relacionadas aos procedimentos de reforma dos dispositivos de instrução da capital 

federal. Há uma justificativa para tal preferência, ela me é sugerida por Thomas 

Popkewitz quando diz que as preferências normativas assumidas pelas reformas da 

educação pública envolvem tecnologias práticas que organizam as práticas educacionais 

em termos de qualidades atomizadas e taxinômicas, as quais tornam o indivíduo mais 

aberto à observação, à supervisão, e ao controle.35 Admito, com ele, que as reformas da 

instrução pública para exercerem algum poder sobre o sistema de ensino formularam, 

organizaram e puseram em circulação aparelhos, tecnologias e dispositivos que não 

eram construções ideológicas, mas instrumentos reais de formação e de acumulação do 

saber: métodos de observação, técnicas de registro, procedimentos de pesquisa, práticas 

de nomeação, recorte, descrição e explicação dos fenômenos educativos. Tudo isso 

significa que as reformas da instrução pública não foram uma empresa voltada tão só 

para a escolarização da população pobre, mas que se interessou pelo conjunto de 

mecanismos, técnicas e tecnologias que controlavam, disciplinavam, puniam e 

reformavam essa população.  

Recapitulando as quatro precauções metodológicas: em vez de orientar a 

pesquisa sobre as reformas da instrução pública realizadas na cidade do Rio de Janeiro 

entre 1922 e 1930 no sentido da construção do pensamento pedagógico, dos 

agenciamentos sociais, dos aparelhos de Estado e das ideologias políticas que os 

acompanharam, orientei-a para as operações, os usos e as conexões da sujeição dos 

indivíduos pelos mecanismos de educação escolar, para o funcionamento do sistema de 

ensino e as estratégias para modificá-lo. Quis estudar as redes de práticas que 

organizaram, histórica e socialmente, as reformas da instrução pública, o engajamento 

de seus responsáveis, o impacto de suas inscrições nos dispositivos de ensino e as 

relações estabelecidas por essas redes na escola pública. Quis estudar as reformas da 
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instrução a partir das técnicas e das estratégias pelas quais se fizeram engendrar seus 

planos de educação nas escolas públicas da capital.  

 

Uma outra tessitura escolar para a organização social do Rio de Janeiro 

 

Esta é a linha metodológica que procurei seguir aqui. São essas precauções que 

orientam a ordem de colocações que gostaria de passar a organizar a partir de agora. 

Pode-se iniciar com a seguinte questão: Em que condições a instrução pública foi sendo 

problematizada nos anos 1920? O que os anos iniciais do século XX mostram são 

reformas da instrução pública articuladas em torno de um mesmo processo: o 

desenvolvimento de uma demanda escolar sob a forma de uma demanda social, a 

extensão de uma rede de profissionais que ofereciam intervenções pedagogicamente 

qualificadas, a difusão de um ensino primário cuidadoso na formação cívica, moral, 

física e intelectual da criança, a emergência de uma educação fortemente centrada na 

disciplina, no exame e no ensino individuais, o investimento material na infra-estrutura 

do aparelho de ensino e a exaltação moral e científica em torno dos Grupos Escolares 

como forma de organização da educação pública. Em suma, a problematização da 

instrução pública não pode ser dissociada da organização de políticas de educação 

popular e de um entendimento sobre o nível de formação do cidadão como questões 

políticas e econômicas que permeavam as discussões de política, poder e Estado. Entra-

se, com as reformas do aparelho de ensino, justamente no domínio da reflexão acerca 

das políticas públicas de educação e do entendimento sobre os meios de formação dos 

indivíduos. As reformas da instrução pública realizadas na década de 1920 não têm o 

privilégio da originalidade nessas discussões, mas prescreveram novos sentidos para a 

reflexão e, sobretudo, a fizeram passar pela articulação, sistematização e organização 

dos diversos dispositivos, das diferentes instituições e das variadas tecnologias de 

instrução que antes não pareciam interessar às discussões acerca da educação pública. 

O exame desse cenário dá conta de um sistema de remissões a outras discussões, 

outros livros, outros textos nos quais a polêmica em torno da instrução pública prendeu 

seu significado. Com efeito, têm-se, sobre o pano de fundo dos discursos e das 

representações acerca da instrução pública, relações entre enunciados e ou 

acontecimentos de ordem política, técnica, econômica e social que procuravam 

responder tanto à reorganização dos sistemas de poder oligárquico quanto ao 

recrudescimento político da sociedade urbana carioca. É esse fenômeno que aparece 
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com clareza quando se lê os debates em torno das reformas do ensino público 

municipal: os problemas a que as reformas da instrução pública se referiam diziam 

respeito aos dispositivos de funcionamento do próprio regime político, recobriam os 

seus fundamentos sociais com um modelo administrativo representativo e meritocrático.  

Pode-se, ainda, decompor essas relações gerais entre a instrução pública e a  

ordem política e social vigente em conexões mais capilares. Para isso, parece 

conveniente olhar essas relações como produtos de procedimentos e técnicas de 

dominação política e social, mas também como produtos do espaço urbano e dos corpos 

individuais. Mais rigorosamente: foi como um sistema minucioso de coerções 

disciplinares que a instrução pública permitiu pensar estratégias de implantação de 

novas representações de governabilidade, de identidade nacional e de sociabilidade. As 

bases nas quais se apoiou esse sistema cumpre explicitar nesse momento. Assim, haverá 

uma base governamental, responsável pela representação de nação colocada na alça de 

mira das reformas do sistema público de ensino na década de 1920. A caótica transição 

do governo militar para o civil gerou, na primeira década do século XX, situações 

sociais responsáveis por uma precária representação de nação. Precária porque nela a 

população brasileira, longe de constituir uma comunidade de cidadãos, era 

compreendida, quando muito, na sua indisciplina, nas suas divisões raciais, no seu 

espírito de clã, em nada avançando em comparação aos tempos do Império.36 E, cujas 

relações de poder político eram observadas num quadro em que os desígnios da história 

cuidavam com um zelo cada vez maior de esmagar, pela civilização, as raças fracas.37 

Incidindo nessas mesmas representações, as intervenções no ambiente social 

legitimadas pela medicina e efetuadas pela engenharia tornaram tal cenário 

incontornável. As remodelações da cidade do Rio de Janeiro nas administrações Pereira 

Passos e Paulo de Frontin e a campanha sanitarista de Oswaldo Cruz, enquanto esforços 

oficiais de ordenamento, cerziram definitivamente o campo de representações legítimas 

a respeito dos limites impostos pelo meio social e pela raça brasileira à consolidação de 

uma nação nos trópicos.  

Tem-se, por conseguinte, uma base social. Tanto as remodelações urbanas 

quanto a campanha sanitária tiveram de se haver com a moral de uma população alheia 

às decantadas noções da ciência, mais até, resistente, porque tratava-se a rigor de uma 
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parcela da sociedade destituída de qualquer condição sanitária e de escolarização para 

praticar ou compreender aquilo que lhe exigiam os contornos difíceis estabelecidos pela 

política de remodelação da paisagem da cidade do Rio de Janeiro. Entretanto, nessas 

intervenções, o desmantelamento de espaços ocupados e o afrontamento de ordens 

morais diversas produziram uma nova distribuição das representações de tempo 

moderno e sociedade civilizada pelos diferentes estratos sociais da população, cujo 

efeito principal revelou-se na preocupação dos poderes públicos em construir pela 

escolarização um lugar de transição entre o arcaico e o moderno, entre a barbárie e a 

civilização. O editorial de 6 de outubro de 1927 do jornal O Paiz colocou a questão nos 

seguintes termos: 

“Quem conhece a mentalidade biológica do brasileiro e dela já formou como a 

síntese representativa, estudando-lhes as origens, a formação, o desenvolvimento e a 

finalidade, não pode deixar de julgá-los um ser rico de aptidões, apto ao exercício de 

numerosas funções na comunhão social, dotado de um poder raro de inteligência, tudo 

isso banhado por uma corrente subterrânea de sensibilidade. 

Mas também reconhecerá que todas essas essenciais energias e flagrantes 

inclinações, por um estranho paradoxo, nem sempre dão na prática, a eficiência 

primária, a freqüência útil, a dosagem fecunda que se devia naturalmente esperar de 

forças tão poderosas. 

 É que não se lhe tem dado o aparelhamento educativo capaz de aproveitar 

todas as suas consideráveis reservas de capacidade. A falta de disciplina mental e de 

adestramento técnico, como os saltos nos métodos de aquisição do conhecimento, são 

responsáveis por tais desvios e desperdícios. 

 Não fazemos considerações de ordem metafísica. O quadro geral esta aí aos 

olhos de todos. E os governos bem o conhecem, e nunca passaram alheios dessas 

deficiências: prova-o o interesse, o zelo que sempre demonstraram pelo nosso 

progresso nesse campo de aperfeiçoamento da nacionalidade. As reformas continuadas 

nada mais demonstram do que a preocupação vivaz e saneadora, no sentido de corrigir 

o mal, e dar ao brasileiro o medicamento precioso que o curará dessa fonte de 

despesas, em que tantos valores se enfraquecem ou não encontram terreno propício 

para a total evolução.”38 
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Neste sentido, são a disciplina mental, o adestramento técnico e a contiguidade 

dos métodos pedagógicos nos diversos níveis do ensino as prioridades predominantes 

do progresso dos níveis de escolarização da população e da própria evolução da 

sociedade. A questão, no entanto, é que uma tal posição aceitava sem questionar, ou 

seja, como pressuposto, um modelo de escolarização determinado pela sua capacidade 

de conjurar os desperdícios e corrigir os desvios da “mentalidade biológica do 

brasileiro” como a versão necessária, alçando-a como última tentativa de curar as 

enfermidades de que padecia parte da população do país. O editorial indica aquilo 

mesmo que os textos oficiais esforçavam-se por instituir quando tratavam das 

finalidades sociais da escolarização. No decreto que regulamentava a lei de reforma da 

instrução pública, sancionada em 1928, insistia-se em fazê-lo; o artigo 82, parágrafo 

único, determinava que a escola primária deveria ser organizada do seguinte modo: 

“ a) como vestíbulo do meio social, para influir sobre ele, integrando as 

gerações na comunidade pela adaptação crescente da escola às necessidades do meio, 

prolongando sobre o lar a sua ação educativa e aparelhando-se para reagir sobre o 

ambiente, por um programa de educação moral que tenda ao desenvolvimento de 

qualidades e a reação contra defeitos dominantes no meio social; 

b) como verdadeira escola do trabalho para fim educativo ou escola 

comunidade, em que se desenvolva o sentido da ação, o gosto do trabalho manual, o 

sentimento de cooperação e o espírito de solidariedade social; 

c) para atrair e acolher, sem distinção alguma, crianças de todas as 

proveniências e contribuir eficazmente para atenuar e quebrar o sentimento isolador de 

diferenças sociais, criadas pelas diferenças de situação econômica.”39 

Há ainda um projeto nacional na base de sustentação dos programas de reforma 

do ensino público. A instituição escolar, por meio das reformas continuadas, foi 

vigorosamente redefinida para se tornar, quanto à forma, mais uma cúmplice na 

instauração de uma sociedade urbanizada, industrializada e moderna. Nessa situação, as 

reformas da instrução pública elementar podem ser consideradas como um cortejo 

variado de montagens retificadoras, pois traduziam em leis operantes as exigências da 

ordem social. Nelas proliferaram subitamente os dispositivos pedagógicos adequados à 

racionalização do trabalho escolar, os instrumentos móveis e os dispositivos espaciais 
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que valorizavam tanto a ação corporal quanto a formação moral da criança no processo 

educativo. 

A busca por um ensino eficaz fez com que esse cortejo mudasse muitas vezes de 

direção, mas não de destino. No período de tempo que liga o século XIX ao XX todo o 

esforço de renovação do aparelho escolar revelou ter outra razão, além da perícia e da 

técnica características do olhar com que se apreendia as inovações modernas. 

Desenvolveu-se no sentido de instituir um projeto político de escolarização da cultura, 

ou, de abrir a escola para uma utopia social. Razão pela qual a escola pública tornou-se 

parte da concepção de esperança da modernidade.  

Aqui, pretende-se, tão somente, demarcar as fronteiras em que se moveu o 

cortejo de reformas da instrução elementar no primeiro período republicano. E, num 

inventário inicial, passo a arrolar, à maneira de um itinerário a ser percorrido, algumas 

características que se revelam substanciais. Certamente há outras. Limito-me, no 

entanto, às que se me afiguram, visivelmente, como as mais importantes. 

Da matrícula à freqüência escolar 

A primeira e mais decisiva dessas características está nos programas escolares 

que passam a ser um instrumento de aproximação entre a aspiração cultural das elites 

intelectuais e as condições sociais de vida. Repleta de dificuldades, a relação entre as 

aspirações culturais e a experiência efetiva que se tinha do país não só se tornou um 

tópico obrigatório na reflexão sobre os programas escolares, como também um eixo 

interno em torno do qual giraram, num mesmo espaço, a imaginação social sobre a 

identidade nacional e o pensamento político de formação do Estado e da nação. 

Isso é colocar de modo um tanto rápido as questões levantadas pelos programas 

escolares. A série de documentos que utilizei leva-me a fazer uma observação 

preliminar. Ela é um pequeno inventário sobre a extensão desses programas.  

O período de 7 anos para a escolarização primária completa, admitido pelo 

decreto do governo provisório de 8 de novembro de 1890 e pelo decreto de 1892, 

respeitado também na reforma de 1897 foi reduzido para 6 anos em 1911. Limite aceito 

depois pela lei de 1914, restabelecido pela lei 1730 de 5 de janeiro de 1916,40 reduzido 

para 5 anos depois de 1919. Novamente estendido para 7 anos na administração 

Carneiro Leão, foi fixado como obrigatório para os 5 primeiros anos escolares na 

reforma Fernando de Azevedo, além dos dois anos de curso complementar.  

                                                           
40 FREIRE, Mario A. “O ensino primario municipal.” A Escola Primaria. Ano 2º,  n.º 2, Rio de Janeiro, 1 
nov. 1917, p. 29. 
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Ao fundo da duração do ensino primário repousou até a década de 1910 a 

questão do tempo necessário para a escola afeiçoar as emoções e formar o gosto do 

aluno, bem como inspirar-lhe o amor ao trabalho. Na década de 1920, juntou-se-lhe a 

solução de um problema de natureza cívica e nacional. De um período a outro não se fez 

outra coisa além de controlar o tempo que os programas escolares necessitariam para 

abrirem espaços de aproximação entre as aspirações culturais da elite política, tais como 

a conformação moral e estética, a valorização do trabalho e a nacionalização dos 

hábitos, com as condições sociais de vida, que iam desde a radicalidade da opção entre 

emprego público versus trabalhofobia41 até a tristeza apática da debilidade congênita 

das populações pobres do centro urbano42.  

É esse o aspecto por que me interessei mais detidamente. Há uma razão especial 

para isso: se é possível considerar, como indicam os apontamentos de André Chervel, 

Dominique Julia e Jean-Claude Forquin43, que os programas escolares dizem algo sobre 

a cultura escolar de que fizeram parte, e que por isso pode-se ainda tomá-los como fonte 

de investigação, não parece prudente, como ainda advertem esses autores, pretender que 

dêem conta desse escolar fielmente. Seria privar-se muito depressa da necessidade de 

olhar para toda uma série de negociações e entendimentos implicada nas suas condições 

de funcionamento, isto é, privar-se dos aspectos do controle e das operações 

predominantes na escola. Os programas escolares já trazem consigo certos implícitos da 

legislação, certas normas do já normalizado: regem estratégias de difusão, imposição e 

apropriação dos conteúdos, por parte dos professores, em sala de aula. Seus conteúdos 

são, por isso, um espaço de estruturação do sistema de ensino considerado. Este, afinal, 

dirige-se a um público diversificado, cambiante, que é preciso determinar a cada 

momento, ou tentar determinar, caso pretenda-se começar a esmiuçar os episódios que 

cercam, e em parte condicionam, a produção dos programas escolares. 

Para interrogar o programa escolar não é o bastante interrogar os programas 

escolares, antes é necessário deter-se sobre as condições de sua eficiência e alcance.44 A 

                                                           
41 KÖPKE, João. Projeto de reforma do ensino primario do Districto Federal. Rio de Janeiro, 24 dez. 
1889. Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro: Reforma do Ensino (1854-1906); 10-04-24. 
42 AZEVEDO, Fernando de. A instrucção publica no Districto Federal. Rio de Janeiro: Mendonça, 
Machado & C., 1927.  p. 23. 
43CHERVEL, André. “História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa”. In: 
Teoria e educação, n.º 02, 1990, p. 177-229. JULIA, Dominique. “A cultura escolar como objeto 
histórico.” Revista Brasileira de História da Educação. (1) p. 9-44, jan./jun. 2001. FORQUIN, Jean-
Claude. “Saberes escolares, imperativos didáticos e dinâmicas sociais”. In: Teoria e educação, n.º 5, 
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44 GOODSON, Ivor F. Currículo: teoria e história. Petrópolis: Vozes, 1995. p. 21-22. 
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organização de programas escolares com conteúdos voltados para finalidades de Estado, 

como os propuseram as diversas reformas republicanas, mesmo na sua variedade, 

determinaram, na ação do professor, a sua eficiência e, na freqüência escolar, o alcance 

dessa eficiência. Nos relatórios semestrais da Diretoria Geral de Instrução ou nas 

justificativas anexas aos decretos de reforma as três questões apareciam implicadas 

numa relação inextricável de proporção.  

Nos estertores da consolidação dos novos regimentos e regulamentos da escola 

republicana, Ramiz Galvão, no cargo de diretor geral da instrução pública e secundária 

da capital, informava em seu relatório do número de matrículas realizadas no ano letivo 

de 1893. Apontou ser a matrícula da rede pública de ensino primário de 9.622 crianças 

distribuídas num conjunto de 143 escolas de primeiro grau e por um magistério primário 

que totalizava 486 professores. Identificou uma regularidade animadora na freqüência, 

uma vez que permitia o funcionamento regular dos cursos e indicava a necessidade de 

novos prédios de ensino45.  

Na virada do século, Benedicto Valladares em seu relatório registrou a inflexão a 

que chegaria o ensino no Distrito Federal. Sem dar números fazia suas as reclamações 

dos inspetores e do professorado sobre o elevadíssimo número de crianças e da 

necessidade de dividi-los em classes conforme seu aproveitamento nas disciplinas 

escolares.46  

Manoel Bomfim em relatório apresentado em 1906 indicava a improbidade a 

que chegava a situação do ensino no Rio de Janeiro. Dizia ele, no relatório, ser a 

freqüência média nas escolas de 22.400 alunos sendo, no entanto, o quadro dos 

professores primários e adjuntos de 638 profissionais, resultando daí uma proporção de 

52 alunos por professor. Segundo Bomfim era uma situação insustentável, pois além de 

tornar impossível fazer-se bem o ensino com proveito para os alunos cujos pais 

demonstrassem desejo de instruir os filhos e grande confiança nas escolas públicas 

procurando-as de preferência,47 impedia o recebimento dos novos alunos que se 

apresentavam nas escolas municipais.  

                                                           
45 GALVÃO, Benjamin Francisco Ramiz. “Relatório da Directoria de Instrucção Pública apresentado em 
22 de agosto de 1893.” Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro: Relatório Instrução (1893-1900); 38-
01-28. 
46 VALLADARES, Benedicto. “Relatório da Directoria de Instrucção Pública apresentado em 16 de 
agosto de 1900.” Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro: Instrução (1893-1900); 38-01-28. 
47 BOMFIM, Manoel. “Relatório da Directoria de Instrucção Pública apresentado em 11 de setembro de 
1906.” Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro: Instrução (11 set. 1906); 38-01-29. 



 46 

Já Carneiro Leão, em justificativa a um plano de reforma apresentado ao prefeito 

do Rio de Janeiro em 1924, apontava para os problemas de evasão que a escola primária 

enfrentava. Idealizado em sete anos sendo 4 de fundamental e 3 de complementar a 

estrutura escolar segundo Carneiro Leão amargava uma evasão de oitenta por cento da 

população masculina até o fim do 4º ano, uns porque tinham recursos e os pais 

preferiam colocá-los no curso de preparatórios, outros porque não os tinham e iam 

ganhar a vida imediatamente, sendo desse modo muito reduzida a eficiência dos 

programas na formação da mentalidade nacional48. 

Embora os índices numéricos mostrem muito pouco das representações que se 

tinha da demanda escolar, eles indicam um perspectiva interessante nos rumos da 

conformação dos programas escolares. A simples preocupação em atender 

convenientemente à população que matriculava seus filhos para os quadros do ensino 

público nas primeiras décadas republicanas foi aos poucos transformando-se em 

preocupação com as condições de freqüência desses alunos. Se em 1893 Ramiz Galvão 

preocupava-se com a regularidade do funcionamento dos cursos primário e normal pela 

satisfação do número mínimo de matrícula, em 1926, Carneiro Leão procurava dar 

condições de freqüência nas séries finais do curso primário a um número cada vez maior 

de alunos. Tal mudança de propósitos foi acompanhada, ou acompanhou, mudanças 

significativas dos modos de compreender a função escolar na sociedade, o caráter das 

garantias constitucionais e os modos de interpretar as injunções sociais. 

Da consolidação do regime político à regeneração moral 

A determinação da demanda escolar vem a sustentar o que foi sugerido acima, 

pelo menos, tal como foi convencionada nos programas de reforma da instrução. Em 

breves palavras, houve um empenho progressivo em tornar a escola pública cada vez 

mais capaz de atender justamente às parcelas da população situadas à margem do uso da 

escrita, seja no desempenho dos cargos industriais de produção ou das ocupações rurais 

de subsistência, seja ainda na precariedade absorvente das práticas cotidianas da mera 

sobrevivência, para a qual a escrita era percebida enquanto forma de poder. 

Entrementes, a escola pública primária foi configurada pelo discurso sobre educação 

com o claro propósito de diluir os conflitos gerados na divisão do espaço social entre as 

elites sociais e as classes populares. 
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Nesse sentido, a abertura da escola primária aos estratos marginalizados da 

sociedade acompanhou um progresso delicado de cerceamento das liberdades 

individuais. Após os acontecimentos de 1904, com a revolta da vacina, 1917 e 1918, 

com as mobilizações operárias e, posteriormente, 1922 e 1924, por ocasião do 

movimento tenentista, o afã profilático, a repressão operária e as revoltas militares 

consubstanciaram uma prática jurídica ancorada na obrigatoriedade e nos regimes de 

exceção. Ela se fez acompanhar de um investimento substancial no papel social que a 

escola deveria cumprir, primeiro, no processo de consolidação do regime e, depois, no 

de regeneração do país. Entre um momento e outro, o próprio modelo escolar sofreria 

modificações sensíveis nas suas finalidades.  

O deslocamento da idéia de consolidação para a de regeneração nos 

investimentos sociais dos aparelhos administrativos, não só fez passar pela escola a 

tarefa de civilizar as práticas de sociabilidade, como fez dela um ambiente privilegiado 

para os esforços de modernização dos modos de produzir bens materiais e 

representações sociais. Para tanto, a própria demanda escolar foi configurada segundo 

um padrão de sociedade regulada, pela escrita, pela norma e pela ordem de 

funcionamento legal do regime republicano. Tomados no espírito pelo juízo de que a 

ordem na qual se baseava o ideal de República, a vontade popular e a democracia, não 

passava de desacreditada figura de retórica, os intelectuais, jornalistas, profissionais de 

diversas áreas e mesmo funcionários ou administradores públicos ligados às questões de 

educação na publicação de suas obras, artigos ou discursos, apontavam a necessidade de 

educar o povo com “a consciência do seu dever, de prepará-lo para ir às urnas, afim de 

escolher os cidadãos mais qualificados para investi-los da função pública.”49  

Expandir o eleitorado até as classes inferiores da sociedade, para utilizar um 

termo da época, significava “orientá-las de forma elevada no sentido da obediência sem 

quebra da dignidade, sem as preocupações amesquinhantes de transformá-las em 

instrumento passivo de alheias vontades”50.  

O problema, então, de republicanizar a república pelo voto, numa ótica política, 

ou de regenerar o país pela obediência às normas de cidadania, numa mirada social, se 

daria por um duplo trabalho de qualificação e disciplinarização. À ordem democrática 

do discurso liberal, largamente utilizada na arena política, sobrepôs-se uma ordem 
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meritocrática, na qual veio ajuntar-se um trabalho de racionalização das vontades e dos 

fins, encarnada na idéia de disciplina ou norma social. Entre um e outro, a escola foi 

compreendida como a instituição capaz de dar inteligibilidade social aos desígnios de 

civilidade e modernidade pleiteados pelo novo sistema de governabilidade almejado 

para a República, uma vez que dava acesso aos padrões pelos quais o domínio 

administrativo codificava a ordem e a norma. 

Mas não só num sentido conotativo. Ler e escrever denotaram nas décadas de 

1910 e 1920 funções cada vez mais abstratas de entendimento e apropriação dos modos 

de desvelamento dos códigos sociais, políticos ou culturais implicados no trabalho de 

construção da identidade, da  sensibilidade ou do caráter individual ou coletivo. Assim, 

o esforço inicial de escolarização procurou “levar ao povo a noção de que a escola não 

era um negócio do governo, uma repartição em que o Estado se incumbe de polir a 

inteligência das crianças durante o menor tempo possível.”51  

Tratava-se, portanto, de interessar a população na vida escolar, de modo a diluir 

por meio da educação de suas crianças, as suas formas de resistência às iniciativas 

administrativas do governo. Por meio da criança a escola pública visou os próprios 

hábitos familiares. A década de 1920 conheceria infindáveis maneiras da escola penetrar 

a esfera doméstica, de forma a corrigir-lhe as representações morais ou habituais de 

conduta social, segundo um padrão de sociabilidade elidido a partir da vida civil. A 

montagem de círculos de pais e professores, a organização de pelotões de saúde e as 

festas e espetáculos escolares criavam espaços de acolhimento da família pela escola, na 

mesma medida em que lhe alimentava com as representações do funcionamento público 

das decisões e da administração, da saúde e da ciência e dos gestos sociais presentes no 

cotidiano urbano das relações pessoais. Assim, além de ensinar a ler e escrever a escola 

codificava as representações que circulavam entre as diversas posições sociais dos 

alunos e famílias que freqüentavam seu espaço, a partir de uma linguagem disciplinada 

e organizada pelos programas escolares. 

Seria um tanto inexato observar nessas práticas institucionais a apropriação pela 

escola dos espaços vazios deixados pelo sistema jurídico ordinário da nascente 

República. Entretanto, como entender a conversão de um programa político de 

construção do Estado num programa escolar de formação social e ordenação política 

senão pela eficácia alcançada pela organização escolar em chegar onde o direito público 
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não conseguia reverter em princípios autônomos os mecanismos de autoridade estatal? 

O trabalho de modificação dos costumes políticos, a partir de parâmetros sociais 

inexistentes, se se acreditar nas análises publicadas nas obras de Oliveira Vianna e 

Sylvio Romero, produziu, na década de 1910-20, a impressão de que se vivia uma 

fantasia administrativa. Em muito, as reformas dos métodos de ensino e das práticas 

pedagógicas nas escolas públicas do Distrito Federal, durante a década de 1920, se 

deram em função do desejo de fazer e de criar um novo itinerário para a cultura 

nacional. E não só. A reforma dos métodos de ensino e das práticas pedagógicas 

representou algo além de simples reforma da técnica pedagógica e da perícia 

metodológica do professor, foi o caminho adequado para representar o progresso e a 

civilização.   

Da escrituração à arquitetura 

Ao mesmo tempo que monumentos à civilização e à modernidade eram 

construídos pelo Estado na cidade do Rio de Janeiro, convivia-se com um grau quase 

absoluto de miséria social e abstenção na participação política. A remodelação e o 

saneamento da cidade não resistiam às novas táticas de ocupação do espaço urbano, e a 

República degenerava pelos vícios do seu sistema eleitoral. Na década de 1920, tal 

desregramento das formas sociais construídas para o uso do espaço público nas duas 

primeiras décadas republicanas trouxeram consigo o passado projetado na derrapagem 

do presente. A fugacidade do tempo reabilitou a imagem de progresso como 

característica irrevogável da vida.  

Sublinho, então, por último, o investimento feito no período para consolidar um 

aparato material adequado ao tipo de interpelação que agora se esperava da escola 

pública: 

“A escola constitui, como o teatro por exemplo, um gênero particularíssimo de 

construção, uma especialidade. Ninguém se atreve a edificar uma sala de espetáculos 

sem atender a determinadas particularidades. (...) Assim também deve ser uma escola. 

Nela as salas de classe, seu centro vital e que igualmente com as salas de espetáculo 

devem obedecer a certas condições. As classes precisam ter dimensões calculadas para 

que as crianças colocadas nas últimas carteiras, enxerguem tudo quanto se escreve no 

quadro negro; devem possuir proporções calculadas de maneira que essas mesmas 

crianças, igualmente colocadas nas últimas filas, escutem a voz do professor. O 

tamanho de uma sala de aula repousa, assim, sobre dados fisiológicos; a agudeza 

visual da criança e o alcance vocal do professor. As janelas devem ser dispostas de 
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maneira que todas as carteiras estejam iluminadas, para poderem os alunos 

acompanharem a leitura pelos seus livros e escrever nos seus cadernos. Além disso a 

ventilação, as instalações sanitárias, os lavatórios, o abastecimento de água: tudo deve 

estar disposto de maneira a cercar os alunos das melhores condições de saúde.”52 

A construção de um aparato material de ensino desse tipo normalmente aparecia 

como ponto nevrálgico das justificativas, decretos e relatórios de instrução. Relegada ao 

âmbito político das nomeações, a Diretoria Geral de Instrução Pública raramente 

conseguia mais do que alugar uma casa de cômodos para cumprir a função de escola ou 

introduzir os materiais comezinhos do cotidiano escolar: carteiras, pena, tinteiro, papel, 

quadros de areia. No entanto, a partir da década de 1910 a instrução pública começaria a 

ser alvo de políticas orçamentárias mais substanciais. 

O General Bento Carneiro Ribeiro, em mensagem lida no Conselho Municipal, 

na sua seção de 1o. de setembro, indica que no primeiro quadriênio da década de 1910 

foram duplicadas as despesas com os serviços de Instrução Pública, aumentado o 

número de escolas e multiplicado os docentes. Vêm, entretanto, do relatório do diretor 

da instrução pública no período, Ramiz Galvão, os reflexos numéricos desse 

investimento nos quadros do ensino municipal. Diz ele que o número de 

estabelecimentos escolares no Distrito Federal havia passado de 295, em 1911, a 391 

em junho de 1914 e que os docentes que em 1911 eram 1.126, passaram a 1.563 no 

mesmo período. Houve ainda, segundo ele, uma notável profusão dos materiais 

distribuídos nas escolas da capital; só no primeiro semestre de 1914 foram distribuídas 

2.556 carteiras duplas do tipo “primus” do total de 4.000 encomendadas da Alemanha, 

220 mapas murais, 20.908 livros escolares, 330.886 diários de classe, 15.700 mapas de 

matrícula e freqüência, 337 livros de escrituração escolar, 32.000 cartões de matrícula e, 

14.200 mapas de freqüência do pessoal empregado. 

Isso não deve sugerir, entretanto, um vínculo direto ou facilmente perceptível 

entre a expansão do sistema primário de ensino da capital e um aumento proporcional 

de investimentos públicos. 

Carneiro Leão, em relatório de 1924, sublinhava justamente a escassez de 

recursos para lidar com 2.301 docentes distribuídos em apenas 300 escolas; estas 

funcionavam em 231 prédios dos quais 75 próprios municipais e 156 casas de aluguel. 

De 1914 a 1924 a redução de estabelecimentos escolares é proporcional à expansão do 
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corpo docente, um resultado difícil de compreender. Carneiro Leão o faz, no final da 

administração, em 1926 portanto, da seguinte maneira: 

“Seria para desejar que as verbas com as escolas primárias voltassem, em 

relação ao orçamento geral, para a casa dos 20%, como já estiveram em 1917. 

Teríamos com o orçamento do ano passado ao invés dos 14 mil contos 24.400, ou seja 

dez mil e quatrocentos contos mais. Somente assim será possível aumentar o número de 

professores imediatamente de 600 mais, iniciarmos uma construção sistemática de 

prédios, alugarmos mais 40 casas nos pontos mais necessitados, para iniciarmos o 

trabalho de colocar nas escolas as 20 mil crianças em idade escolar que delas estão 

afastadas.”53 

Esses índices servem tão somente para demonstrar que a política orçamentária 

passa a constituir um parâmetro cada vez mais importante e significativo para a 

elaboração e execução da remodelação estrutural do ensino público. A década que 

separa Ramiz Galvão e Carneiro Leão envolveu um conjunto nítido de prioridades 

materiais que influenciava inevitavelmente a execução potencial, no ambiente escolar, 

das prioridades pedagógicas e educacionais. Assim, na elaboração de uma e outra 

reforma do aparelho público de ensino da capital, o conflito entre as necessidades 

pedagógicas do ensino e de infra-estrutura das suas instituições e os recursos 

disponíveis para sua realização influiu não só nos seus possíveis bons resultados, mas na 

própria definição de seus objetivos e potencialidades. 

Existem indícios claros tanto em Carneiro Leão quanto no relatório de Ramiz 

Galvão, de que havia uma certa expansão das escolas em bairros onde predominavam 

uma clientela operária. Em parte isso foi efeito das prioridades políticas e sociais 

predominantes nas propostas públicas de disseminação da instrução popular surgidas no 

âmago do intrincado processo de multiplicação dos campos de ingerência do governo 

que, como faz ver Nicolau Sevcenko, voltava-se com primazia para a manipulação 

estabilizadora da opinião pública e o desenvolvimento de uma atuação beneficente e 

tutelar sobre os grupos urbanos, capaz de amenizar os conflitos sociais.54 Por outro lado, 

entretanto, a difusão do ensino público nos subúrbios cariocas atendeu ao desejo de 

homogeneização da sociedade segundo os modos de vida, usos, formas de pensar, ver e 

agir plasmado das potências européias. Nesse sentido, as estatísticas escolares serviram 

como escala de aferição dos resultados. Clarice Nunes, ao estudar a validade e 
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importância desse recurso administrativo, chegou a dizer que aplicado ao campo 

cultural esse procedimento funcionou simbolicamente como instrumento de unificação 

do universo social que foi submetido aos seus códigos.55 Tratava-se de criar um campo 

de representações que autorizasse o exercício de uma série de operações, intelectuais ou 

administrativas, capazes de desdobrar sobre a realidade resignada a fremente promessa 

de felicidade. 

Caberia então discutir em que medida o tipo de aparato material indicado nas 

propostas de reforma da instrução pública atendia a esses anseios. Limito-me, 

entretanto, apenas a citar duas delas, das quais, creio, já se pode, de modo conseqüente, 

perceber alguma mudança.  

Em 1914, o relatório da reforma autorizada pelo Decreto n.º 98156 foi publicado 

em conjunto com um estudo completo sobre as instalações escolares adequadas ao 

ensino no Distrito Federal. Nele é possível perceber as preocupações com as condições 

de higiene do estabelecimento e com as relações entre os programas escolares e o 

edifício que eles reclamam. Dele constam todos os perfis e tipologias que se julgavam 

necessários a uma política de edificações escolares. Grosso modo, trata-se de um projeto 

de edificações escolares que reúne e relata as suas preocupações tanto com as formas de 

deslocamento dos alunos quanto com as condições de sua permanência.57 Assim tem-se 

um texto que procura oferecer instrumentos para pensar as construções escolares como 

instalações, a um só tempo, higiênicas e pedagógicas. Por conseguinte, expõe, por um 

lado, um plano geral de construções escolares atento aos espaços destinados aos 

pavilhões sanitários, à assistência médica, aos vestiários, compartimentos e depósitos do 

edifício, às instalações de distribuição de água, luz e ventilação, e dos móveis utilizados 

para o ensino, especialmente os bancos e carteiras. Por outro lado, observam-se as 

prescrições sobre as instalações pedagógicas. Desse ponto de vista, o projeto propõe a 

construção de tanque retangular para água, carta do Distrito Federal em cerâmica, além 

de instalações específicas para os cursos de letras, as noções de trabalho, ciências e de 

higiene física e moral. 

                                                           
55 NUNES, Clarice. op. cit., p. 171. 
56 Decreto n.º 981, de 2 de setembro de 1914. O Paiz, Rio de Janeiro, 5 set. 1914; em anexo: Relatório: 
Projeto de edifícios escolares. 
57 Para ter um estudo mais minucioso desse relatório ver NUNES, Clarice. “(Des)Encantos da 
modernidade pedagógica.” In.: FARIA FILHO, L.M.; VEIGA, C.G. e LOPES, E.M.T. 500 anos de 
educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. p. 382-384. 
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Tratou-se, entretanto, de um estudo que nunca foi implantado. Longe de ser 

retomado por outra administração, ou se quer iniciado por Bento Ribeiro, figurou nos 

textos oficiais da Diretoria Geral da Instrução Pública tão somente enquanto “projeto,” 

um esforço de planejamento ou, quem poderá dizê-lo, de persuasão e convencimento do 

Conselho Municipal da importância de instalações convenientes para o ensino popular, 

em meio a tantos outros projetos. Nesse sentido, hoje, serve mais como um compêndio 

das representações acerca do bom edifício escolar que predominaram até finais da 

década de 1920. 

A partir daí, começou a haver um entendimento mais sofisticado da 

especificidade inerente às funções escolares. O espaço escolar passaria, então, a ser 

compreendido como dispositivo de desarticulação das tensões encetadas no encontro 

das condutas dos indivíduos com as instâncias de controle do Estado.  

Às normas médicas da higiene, administrativas e pedagógicas de funcionamento 

normalmente evocadas nos estudos sobre as instalações escolares, a política de 

construções escolares realizada por Fernando de Azevedo entre 1927 e 1930 associaria 

mais duas proposições: (1) a distribuição do espaço segundo uma ordem de finalidades 

pedagógicas derivada das exigências técnicas da aprendizagem escolar, tais como 

laboratórios, oficinas, salas de aula e projeção com seus respectivos materiais de ensino 

e (2) a construção de edifícios escolares segundo um padrão histórico determinado pelas 

formas coloniais do traçado, dos motivos e da disposição interna dos prédios 

identificado como estilo tradicional, ou neocolonial. Espécie de síntese entre a 

funcionalidade moderna que se perseguia e a historicidade com a qual se procurava 

conformar a identidade nacional, os edifícios construídos entre 1927 e 1930 

representaram, desde as paredes, o programa escolar que se implantava com a reforma 

Fernando de Azevedo. E não só o fizeram sob uma consideração utilitária, como 

também como uma mobilização histórica.  

Função e estilo, também, predominaram no momento das realizações. O aparato 

pedagógico ostentado no espaço escolar por meio de laboratórios e oficinas, os 

aparelhos de cinema e os instrumentos profiláticos (gabinetes médicos) e sanitários 

(privadas, sabão, escova de dentes, banheira) dariam efetivamente o sentido do moderno 

aos edifícios construídos para as escolas primárias Uruguai, Argentina e Estados Unidos 

e para o palácio que deveria abrigar a Escola Normal do Distrito Federal. Na mesma 

proporção esses edifícios resgatavam, pelo estilo que foi dado à sua arquitetura, a 
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história do país enquanto representação de um passado harmônico e equilibrado em cuja 

tradição se forjaria a identidade nacional. 

Dessa perspectiva, a década de 1920 pareceu ter conhecido na interseção entre a 

demanda de padrões de ordem política e a harmonia social, o programa organizado para 

atender a essa demanda e os meios materiais de sua realização nos quadros públicos do 

ensino. Ou seja, a institucionalização de uma moderna orientação para o ensino. 

Moderna porque outra. As amargas aventuras da República e as frustrações das 

ambições civilizadoras das remodelações e do saneamento das primeiras décadas, 

vivificadas na década de 1920 como pecado original e irredimível do presente, 

desapossaram a escola de seu caráter de transmissora de conhecimentos indispensáveis 

a vida de relação, e necessárias a aquisição de conhecimentos mais complexos58 por 

meio da construção de outras estratégias de produção da ordem política e da harmonia 

social.  

Nesse contexto, os programas de ensino configurados desde o decreto de 1911, 

que estabelecia a sua revisão bienal, como o locus privilegiado da regulação e 

intervenção do Estado nos processos escolares, proporcionaram o espaço ideal de 

reconstrução dos vínculos comunitários distendidos na incapacidade revelada pelas 

taxonomias do poder gerarem de fato instrumentos de ordem. Mesmo sem modificar a 

forma sob as quais as escolas se organizavam e eram controladas, a reforma dos 

programas de ensino implementada na gestão Carneiro Leão entre 1922 e 1926 não 

deixou de transformar o olhar sobre o ensino. Incorporou à prática pedagógica 

desenvolvida durante a década de 1910 as tipologias e os instrumentos do campo da 

saúde, da economia, da política e do pensamento social, na tentativa de consignar à 

escola um expediente capaz de criar um conjunto de significados sociais a partir das 

prerrogativas do método de ensino, dos procedimentos burocráticos da instituição 

escolar e da legislação sobre a instrução desenhadas na década de 1910. A reforma 

Fernando de Azevedo esteve, ainda, às voltas com os mesmos expedientes entre os anos 

de 1927 e 1930.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
58 “Decreto n.º 981 de 2 de setembro de 1914.” op. cit.,  art. 3. 
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“Defender uma idéia nova é imensamente mais grave que apresentá-

la. É garantir-lhe a vida, assegurar a sua esperança; demonstrar aos 
idealistas que acreditam nas iniciativas generosas, que não foi traída a 
sua confiança em acompanhá-las; permitir, finalmente, que se possa 
realizar aquilo que deve constituir a parte profunda de qualquer reforma: 
a transformação necessária de um ambiente ou de uma época.” 

 

Cecília Meireles 
(Diário de Notícias, ago. 1930) 

 
 

 

O texto que se segue tem como ponto de partida a tentativa de compreender os 

usos políticos dos mecanismos, das técnicas e tecnologias utilizadas pela Diretoria Geral 

de Instrução Pública, entre 1922 e 1930, para reorganizar a instrução pública. Ao 

contrário da análise que o precede, na qual busquei ocupar-me das condições em que a 

instrução pública foi problematizada nos anos 1920, aqui pretendo explorar os discursos 

e as representações que organizaram a enunciação das reformas do ensino público nesse 

período. 

Tentarei fazê-lo de três formas distintas. Inicialmente, descrevendo os modos 

pelos quais Antônio Carneiro Leão e Fernando de Azevedo perceberam, apreciaram e 

representaram suas respectivas reformas logo após realizá-las. Em seguida, 

caracterizando os processos por intermédio dos quais se foram construindo os 

enunciados das reformas. E, finalmente, analisando as estratégias utilizadas para 

legitimá-los. 

Minha ambição com isso é observar nas propostas de reforma da instrução 

pública contidas nas obras, na legislação, nos programas e nos projetos de reforma, um 

processo de rememoração enraizado no esforço de trabalhar com representações 

dispersas nos produtos de uma campanha fortemente caracterizada pela tentativa de 

estruturar um sistema educacional conveniente ao funcionamento político do regime 

republicano. Tal procedimento procura ler não propriamente as representações 

produzidas por essas reformas mas, mais precisamente, as práticas, os recursos e os 

conceitos pedagógicos retidos nessas representações. 

Por isso, optei por trabalhar com discursos menos indicativos das práticas 

efetivas de escolarização da criança do que dos modos de percebê-las, apreciá-las e 

normalizá-las. Eles testemunham esperanças e inquietações, justificando procedimentos 

de interdição e de legitimação. Participam, ao mesmo tempo, das políticas públicas de 
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instrução, das prescrições pedagógicas e das representações sobre educação. Há que se 

encontrar nessa conjunção de nuanças um domínio comum de precedentes caso queira-

se circunscrever a política adotada pela Diretoria Geral de Instrução Pública do Distrito 

Federal com os traços ou indícios de práticas escolares de admoestação dos indivíduos. 

Certamente, esse encontro, bem como o estatuto que afinal se deve conceder às 

condições de uso político das representações pedagógicas, causa problemas. Em parte, 

porque não há organização conceitual, por mais rigorosa que seja, que escape dos 

símbolos, dos signos, das práticas ou objetos construídos a partir de uma realidade 

apreendida e comunicada. Por outro lado, porque é extremamente delicado estabelecer 

com rigor os vínculos entre os princípios implícitos e as regras explícitas do fazer 

administrativo. Além do mais, as temporalidades de umas e de outras não coincidem 

necessariamente. As periodizações pertinentes às concepções argumentadas 

explicitamente podem não ter valor quando aplicadas aos esquemas de apreensão do 

mundo implícitos nas ortopraxias científicas ou culturais, para falar à maneira de 

Michel de Certeau.59  

Assim, o termo representação, na sua dupla conotação psicológica e teatral, 

como relação simbólica que torna visível um objeto ausente por meio de uma imagem 

presente, no primeiro caso,60 ou, no segundo, como forma de teatralização da vida 

social,61 destina-se a alertar quanto à complexidade dos enunciados sobre a instrução 

pública. As representações sobre a instrução pública permitem reavaliar os discursos 

que objetivaram regulamentá-la, dizer sua norma ou prescrevê-la como aqueles que 

pretenderam construir para a reforma do ensino uma nova descrição objetiva, 

psicológica ou sociológica, das práticas pedagógicas. Do mesmo modo, as prescrições, 

normas ou dispositivos são tomados como momentos privilegiados da reforma da 

instrução. Isso porque eles reenviam os discursos tanto às práticas, que a experiência 

progressivamente legitimou nas escolas primárias, normais e profissionais, quanto à 

redefinição das finalidades escolares de educação. Na qualidade de um conjunto de 

normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, também fazem 

parte, como observa Dominique Julia, de uma “cultura escolar.”62 

                                                           
59 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petropolis: Vozes, 1994. p. 142. 
60 MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenología de la percepcíon. 3ª edição. Barcelona: Ediciones 
Península, 1994. 
61 ELIAS, Norbert. A sociedade de corte. Lisboa: Editorial Estampa, 1987. 
62JULIA, Dominique. op. cit. 
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Já as condições de uso político das representações pedagógicas podem ser 

pensadas como produto das disputas pelo exercício de controle político das esferas 

administrativas da instrução pública. Ou melhor, pela institucionalização de uma 

dominação das referências morais da educação que, enquanto política, se torna 

irreconhecível: os “novos fins” da educação escolar inserem-se já na própria 

remodelação do aparelho técnico do ensino. Mesmo dirigidas a fins, as representações 

pedagógicas não abandonam o seu conteúdo político, embora procurem neutralizar as 

distinções sociais nas quais a linguagem, o pensamento e a ação política se realizam. É a 

questão do poder simbólico dos padrões  pedagógicos, que, segundo a definição de 

Thomas Popkewitz, expressam “diversas esperanças e desejos através de sua forma 

retórica, enquanto ao mesmo tempo, as reais distinções e relações das categorias 

produzem formas de regulação social.”63 

Tal é o horizonte mais longínquo da minha investigação. Ele define, entretanto, 

o movimento que a análise deverá efetuar dos fenômenos sociais para as argumentações 

discursivas produzidas com as reformas Carneiro Leão e Fernando de Azevedo. Permite 

ir ao encontro das representações ou das obliterações do discurso que as reformas da 

instrução pública na década de 1920 constituíram sobre as práticas escolares. E, 

portanto, conduz à história de um discurso sobre a educação que começava a se 

inscrever na esfera do poder público, enquanto instância de controle e reforma 

psicológica e moral dos hábitos e dos comportamentos dos indivíduos submetidos à 

escolarização. 

Isso quer dizer que as reformas da instrução pública não pertenceram tão 

somente às descrições, retratos e tipologias apropriadas das representações do social 

construídas junto ao debate político e cultural estabelecido pelas campanhas 

nacionalistas, sanitárias, educacionais e artísticas e pelo esforço de modernização da 

cidade do Rio de Janeiro. As reformas, de fato, se inscrevem num campo polêmico: o 

das lutas empreendidas para impor uma representação da boa educação, para sugerir 

modelos de conduta, para desqualificar certos comportamentos. Nestas disputas, que 

Roger Chartier denomina de lutas de representação, esteve em jogo, mais do que a 

remodelação do espaço moral, disciplinar e social constituído pela escola, “a 

ordenação, logo a hierarquização, da própria estrutura social.”64 Desse modo, a 

                                                           
63 POPKEWITZ, Thomas. Reforma educacional: uma política sociológica – poder e conhecimento em 
educação. op. cit. p. 207. 
64 CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e representações. Lisboa: Difel, 1990. p. 23. 
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distinção que as reformas Carneiro Leão e Fernando de Azevedo faziam entre “elites” e 

“povo” configurou, para além do nível de instrução do indivíduo, um conjunto de 

práticas culturais, um sistema de referências capazes de constituir as posições e relações 

convenientes a cada classe, grupo ou meio social. 

A reflexão sobre o confronto entre os modos de representar e as estratégias para 

constituir essa distinção conduzem a análise ao seu objeto, os enunciados sobre a 

instrução pública articulados nas reformas cariocas. Mas, a partir de um outro percurso 

que aquele determinado pela posição que as reformas ocuparam no interior dos vínculos 

sociais característicos da Primeira República. Dos processos e interações das reformas 

em diversos contextos sociais, o foco da análise se desloca para as representações acerca 

da instrução pública e as instituições susceptíveis de reformular a relação entre as 

normas escolares e os comportamentos sociais. Não para separá-los, mas tão somente 

para produzir um enriquecimento salutar: o questionamento dos modos de descrição e 

de interpretação utilizados nas reformas Carneiro Leão e Fernando de Azevedo para 

construir sua “própria” narrativa sobre a rede dos compromissos, das expectativas e dos 

laços de reciprocidade que a vida em sociedade impôs aos seus realizadores.  

 

Relatos de reforma 

 

Em 1926, Carneiro Leão tomou a decisão de publicar O ensino na capital do 

Brasil, um relato sobre a reforma da instrução pública que acabara de realizar na capital 

federal, que era também uma análise da diretriz tomada: 

“Penso que a direção do ensino não é tarefa meramente pedagógica nem tão 

pouco apenas burocrática, mas antes de tudo de caráter social e político de 

importância considerável em toda parte.” 65 

É a razão pela qual a ordem das questões tratadas vem atrelada a um discurso de 

natureza muito diferente do simples relatório. Na qualidade de testemunho, ela vem 

articulada à experiência que Carneiro Leão teve à frente da Diretoria Geral de Instrução 

Pública entre os anos de 1922 e 1926. Não obstante, o ponto de vista particular 

testemunhado deriva da função que pretendeu dar à escola no contexto político e social 

do país. 

                                                           
65 CARNEIRO LEÃO, Antônio. O ensino na capital do Brasil. Rio de Janeiro: Typ. do Jornal do 
Commercio, 1926.  p. 7. 
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Para Carneiro Leão, a escola primária era a oferta de um modo de impor com 

mais eficácia a ordem desejada sobre as realidades correntes. Representava o zelo 

planificador pelo qual a prática do poder estatal marginalizava o crime, a miséria, as 

moléstias e a ignorância como anomalias sociais. E, portanto, repercutia suas 

preocupações com a segurança e tranqüilidade da vida cotidiana. Era, enfim, tanto o 

lugar de onde se deveria assimilar, transformar ou absorver a heterogeneidade étnica, 

religiosa, lingüística ou cultural e dissolvê-la no corpo homogêneo da nação, quanto um 

fecundo laboratório de saúde da raça. 

É a mesma ordem de representações com as quais Fernando de Azevedo 

percebeu e avaliou o papel da escola na sociedade quando, em Novos caminhos e novos 

fins, organizou junto ao seu depoimento sobre a reforma da instrução pública que havia 

realizado no Distrito Federal entre 1927 e 1930 alguns dos textos publicados durante 

esse período e em função dele. Ela contém um programa político idêntico: 

“Eu tenho da vida, e, portanto, da educação, uma concepção integral, que não 

me permite considerar o homem apenas como instrumento de trabalho; que me criou a 

consciência da necessidade de aproveitar na educação, todas as forças ideais, isto é, 

tudo aquilo que dá sentido e valor à vida humana, e, que, portanto, me obriga a 

reivindicar para o indivíduo os seus direitos em face da sociedade...” 66 

Assim como Carneiro Leão, Fernando de Azevedo enunciou o caráter social e 

político da direção do ensino como atributo de um projeto de educação popular, o qual, 

ao fim das contas, foi construído, sustentado e utilizado com as suas ativas 

participações. Tais enunciados, na primeira pessoa, não têm absolutamente o privilégio 

da autenticidade. Na qualidade de depoimentos sobre um fazer administrativo 

localizado social e historicamente, tanto O ensino na capital do Brasil quanto Novos 

caminhos, novos fins são apresentações mais ou menos precisas e fiéis de um percurso 

próprio e apropriado das reformas escolares da década de 1920. 

Entrementes, o percurso testemunhado pelo relato do responsável pela reforma 

permite situar melhor as condições gerais de sua enunciação. Para Carneiro Leão, a 

reforma da instrução respondia à solução de um problema de natureza cívica e nacional, 

realizava-se enquanto preparação da criança para a vida corrente, nacional e produtiva. 

Para Fernando de Azevedo, ela não podia fugir, de um lado, aos fundamentos do regime 
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democrático e, de outro, às idéias de pesquisa racional, trabalho criador e progresso 

científico. Tratava-se, para um, de circunscrever toda a superfície que portava a 

escolarização. Para o outro, de ressaltar as dimensões próprias e a significação cultural 

da educação. Não obstante, tratava-se de fórmulas por meio das quais, tanto um quanto 

o outro, procuraram submeter ao mesmo principio de estruturação um ideal social e uma 

representação da realidade. Com esse artifício, Carneiro Leão e Fernando de Azevedo 

tornaram particularmente manifestas suas representações acerca da instrução pública: 

duplo esforço para assumir sua significação e anunciá-la de maneira significativa. 

Esses procedimentos constituem, para este trabalho, o interesse maior de O 

ensino na capital do Brasil e Novos caminhos e  novos fins. Em parte, porque remetem 

às práticas constitutivas das relações políticas e sociais encetadas pelas reformas. Na 

redação dos textos em questão, Carneiro Leão e Fernando de Azevedo buscaram um 

ponto de fixação para a reforma, por vezes encontraram-no na escola, nas práticas 

pedagógicas, nos dispositivos materiais ou na estrutura institucional, por outras, nas 

estratégias de escolarização em nome das quais legitimaram suas reformas. Ao mesmo 

tempo, colocaram e ultrapassaram as representações que os fundamentaram, os 

ameaçaram e os concluíram. Ambos os relatos procedem a uma reconstrução das 

reformas. Na escrita, o repertório de conceitos pedagógicos, significados políticos e 

sentidos sociais aparecem organizados, reforçados ou obliterados. Da análise dessas 

operações pode-se extrair elementos capazes de esclarecer o conjunto dos discursos 

sobre cada uma das reformas. As reformas da instrução púbica engrenaram novas 

representações, não mais manifestas claramente pelo texto, mas irreconhecíveis sem o 

contexto nas quais foram construídas e que abarcaram silenciosamente a qualidade do 

relato. Em suma, engendraram uma nova maneira de enunciar as reformas. 

Esses dois aspectos dos relatos editados por Carneiro Leão e Fernando de 

Azevedo deterão minha atenção nas páginas seguintes: e isso principalmente por 

designarem formas diferenciadas de evocar o universo político e as práticas sociais 

experimentadas pelas respectivas reformas. 

Escrever as práticas 

Na década de 1920, a vida, a sociedade e a civilização progrediam tão 

rapidamente que, ainda modificando a escola, dentro dos moldes mais avançados da 

pedagogia, pouco adiantaria se não se fizesse uma comunhão dia-a-dia mais completa 

com as realidades correntes, por toda parte. Pelo menos é o que conta Carneiro Leão 

quando avalia a questão técnica do ensino. Ela lhe serve de base para a descrição do que 
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se procurou conseguir dentro do plano de reforma: a determinação da finalidade do 

ensino dentro das exigências sociais e nacionais presentes, a aproximação da escola com 

o meio familiar e social, a defesa da saúde na escola, a organização da assistência 

escolar, a criação e generalização da educação física, a determinação do desenho e dos 

trabalhos manuais, como base do ensino primário, a orientação profissional pela escola, 

a preparação da confraternização pela escola, a instalação do cinema pedagógico e a 

criação das excursões escolares. Essa descrição não tem outro efeito senão permitir ao 

leitor seguir o encadeamento dos fatos responsáveis pela sedimentação do esforço 

sistemático de produzir as práticas por meio das quais a reforma se realizaria: 

“O ensino tem de ser essencialmente experimental. É imprescindível que o aluno 

conheça o mundo em que vai viver amanhã, o mundo para o qual se está preparando. E 

outra não tem sido a minha preocupação senão voltar a escola para as realidades da 

vida corrente, fazê-la responder aos reclamos da existência social, da hora que 

atravessamos.”67 

A opção pelo ensino experimental é, em si mesma, uma escolha, uma decisão de 

dar preferência à prática do ensino sobre o seu conteúdo. Ela repudia o enciclopedismo 

dos livros e a metafísica dos conceitos e favorece o mundo da vida e o empirismo do 

olhar. Traduzia o encaminhamento pedagógico que Carneiro Leão desejava dar às 

escolas públicas. Há nisso menos um desdobramento do que a coexistência entre a 

natureza de uma cultura de origem, por parte da criança, e os artifícios de uma cultura 

escolar. Coexistência que caracteriza os saberes pedagógicos e as práticas nas quais se 

realizam em função das condições social e psicológica da aprendizagem. Esse método 

de ensinar e essa maneira de coexistência são relatados como forma de perceber e 

avaliar a instrução pública através do filtro das necessidades da época. 

Não foi diferente o sentido que Fernando de Azevedo deu às práticas escolares, 

ao examinar as iniciativas e os fatos que a reforma de 1928 movimentou. A 

caracterização que faz da reforma de 1928 retomou o mesmo tema escolhido por 

Carneiro Leão e o diversificou de muitas maneiras. Para Fernando de Azevedo, o 

método de ensino implantado pela reforma não só teve o sentido científico da 

experiência, pesquisa, descoberta e verificação, como também aproveitou a atividade 

como instrumento de ensino e educação. Também ele fez uma representação marcante 

desses métodos, análoga à linguagem utilizada por Carneiro Leão: 
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“A escola, remodelada num regime de vida e de trabalho em comum, com as 

diferentes formas úteis de atividade social, que restauram entre os muros escolares, o 

‘meio natural’, em que vive o aluno, propõe-se o fim de uma educação integral, que 

prepare tanto o homem quanto o cidadão, e, seja por isto tão ajustada às necessidades 

do indivíduo como às da sociedade. Ela traz de certo, por um lado, a atenção 

constantemente voltada para a criança, que constitui, na nova doutrina, o centro de 

gravidade. E por isso mesmo a escola nova procura a alegria íntima da atividade 

espontânea, inteligente e fecunda, organizando o ensino para os alunos, e não os 

alunos para o ensino; desenvolvendo-lhes o espírito de atividade e de investigação e 

incitando-lhes a aplicar a observação direta e a experimentação pessoal, em trabalhos 

em grupos e em torno de centros de interesse mais favoráveis à florescência e à 

espontaneidade, das energias e das aptidões naturais. Mas, tendo, por outro lado, 

constantemente em vista o meio social, a educação nova estabelece não só a 

reorganização da escola nas bases de uma comunidade, como a sua articulação com a 

família e todos os grupos profissionais e instituições sociais, que devem colaborar na 

obra de educação, que é obra de cooperação por excelência. ”68 

Como Carneiro Leão, Fernando de Azevedo utilizou-se da questão técnica do 

ensino para indicar o modo como a reforma produziu as práticas por meio das quais 

renovaria os procedimentos escolares de educação. Do mesmo modo que no relato de 

Carneiro Leão, Fernando de Azevedo levou seu leitor a acompanhar o encadeamento 

fatual da reforma da instrução pública de 1928, perante a descrição do seu programa de 

socialização da escola. Construiu assim, sua representação sobre a reforma da instrução 

pública que realizara na cidade do Rio de Janeiro, de acordo com a mesma coexistência 

de saberes e de práticas relatadas por Carneiro Leão. A articulação das diversas 

instituições educativas e a concordância entre essas e a realidade social e os princípios 

modernos de educação constituíram o tema em torno do qual Fernando de Azevedo atou 

sua representação da reforma ao seu ideal de educação. Ainda aqui a semelhança com 

Carneiro Leão se mantém. Resulta da intenção política que perpassa as duas obras: elas 

questionam o status da instrução pública na sociedade de então. 

Mas a precisão das analogias entre as duas obras não deve esconder os diferentes 

desdobramentos de suas representações sobre as práticas constitutivas das relações 

políticas e sociais encetadas pelas reformas. 

                                                           
68 AZEVEDO, Fernando de. op. cit., p. 163-164. 
 



 64 

Em O ensino na capital do Brasil, a passagem do relato sobre as realizações da 

reforma à crítica da situação em que se encontrava a instrução pública, diz algo dos 

dispositivos materiais sobre os quais a reforma foi feita. Ao desvelar e explicar as 

imperfeições do processo de escolarização da sociedade, Carneiro Leão observou muito 

claramente as indefinições que o paralisavam. O caso de Fernando de Azevedo é mais 

complexo. De acordo com a organização que deu aos textos em Novos caminhos e 

novos fins, reuniu num só volume cinco conferências, duas realizadas quando ainda era 

Diretor da Instrução no Distrito Federal, três após deixar a diretoria, a introdução dos 

programas das escolas primárias, dois artigos, um inédito e outro originalmente 

publicado no Boletim de Educação Pública, órgão oficial da Diretoria de Instrução, e o 

discurso que deveria ser pronunciado por ocasião da inauguração do novo edifício da 

Escola Normal do Rio de Janeiro, além do texto que introduz a obra. Com todas as suas 

singularidades, representa uma contribuição importante para o entendimento da reforma 

de 1928 e das correntes de idéias que a influenciaram. Em seu conjunto o livro examina, 

fundamentando e justificando, todas as propostas da reforma: o novo sistema de 

educação, o aspecto social da escola, a formação do professorado, a sociologia nos 

domínios da educação, a educação profissional, o problema da saúde, os instrumentos 

de educação popular e a política de edificações escolares. Entretanto, ao invés de 

oferecer uma trajetória previamente estabelecida, como fez Carneiro Leão, por entre as 

estratégias de escolarização disponíveis ao poder público, remeteu a uma geografia do 

plano de reforma, a um deslocamento destinado a penetrar na paisagem. Isto é, penetrar 

no cenário da reforma a partir de uma trajetória que não a atravessa, percorre-a até o 

momento que se detém sobre sua historicidade. É nesse espaço, enfim, que construiu o 

percurso por meio do qual o leitor faz os encontros, não somente os cruzamentos dos 

episódios de um relato sobre as linhas diretrizes da reforma de 1928, mas o cotejo dos 

itinerários, encruzilhadas dos caminhos que levavam para um mesmo ponto do 

horizonte narrativo, o acesso ao novo. 

Encontram-se, portanto, dois movimentos distintos quando se compara O ensino 

na capital do Brasil a Novos caminhos e novos fins. Ambos retêm no relato o repertório 

de iniciativas acionado com as reformas do ensino que realizaram, mas não com a 

mesma finalidade. Carneiro Leão põe em questão a organização estrutural da escola, no 

texto de Fernando de Azevedo, é questionado o próprio modelo de ação implicado por 

essa estrutura. Essa diferença de finalidade repercute na construção da crítica à forma 

como, tanto os conteúdos quanto as crianças eram escolarizadas. 
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A crítica que Carneiro Leão construiu, a partir da reestruturação do horizonte 

pedagógico que procurou consolidar no ensino público, compreende três dimensões. No 

plano político há uma crítica moderada ao encaminhamento dado pela escola pública 

aos problemas de natureza cívica e nacional, incide sobre o tempo de escolarização 

necessário para formar uma mentalidade nacional: 

“Pouco há de valer um ensino de dois ou três anos dados ao cidadão de uma 

capital como o Rio de Janeiro, se para aqui imigram milhares e milhares de filhos de 

povos, em que a cultura popular mínima corresponde a 7, 8 e 9 anos de estudo e de um 

trabalho escolar de 30 horas por semana, quando nós temos 22 horas de tal trabalho 

nas escolas de dois turnos e 25 nas de turno único. Não podemos ter a pretensão de em 

cursos de 3 ou 4 anos e 22 horas em média de trabalho semanal (hoje, porque antes era 

de 20) preparar o nosso povo para assimilar os estrangeiros que nos procuram, pois o 

mais seguro seria, ao contrário, generalizarmos irremediavelmente um nível mental, na 

massa operária brasileira, absolutamente inferior.”69 

Mas, também há uma crítica contundente à instabilidade que caracterizava a 

direção do ensino. Esta defendia, sem reservas, a urgente modificação para uma 

organização capaz de evitar a criação de lugares e as alterações no ensino sem a 

consulta aos técnicos da administração da instrução pública, tamanha a interferência do 

Senado e da Câmara na composição dos quadros do magistério e na distribuição dos 

recursos, pois a falta dessa providência 

“fez com que as leis do Conselho e a ação do Senado somente nesses três 

últimos anos e alguns meses – 1923, 1924, 1925 e começo de 1926 aumentassem as 

despesas da instrução em cerca de oitocentos contos de réis anualmente, quando tal 

verba despendida com material e com serviços novos indispensáveis iria dar outra 

eficiência ao nosso ensino.”70 

No plano social, a crítica é específica, condena o vínculo que a escola 

estabelecia com a sociedade. Carneiro Leão acusava a escola de ser conivente com o 

espírito artificial em que, julgava, vivera a sociedade brasileira até aquele momento e 

que não lhe parecia ser mais que “uma cópia servil, um quase decalque das coisas 

européias.”71 Tal condenação dava prosseguimento à franqueza de idéias com que 

pensava a educação popular desde fins da primeira década do século passado:  
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“De um lado, a maioria inculta, amando sem perceber porque há coisas que 

ignora, do outro, uma minoria cultivada e ilustre que sabe da nossa história, dos nossos 

antepassados, do nosso céu, dos nossos direitos, mas que os vendo indefesos pela 

inação e ignorância, comparando as nossas injustiças com as justiças lá de fora, o 

nosso progresso com os progressos alheios, as nossas liberdades com as liberdades de 

outras gentes, sente, dolorosamente embora, o afrouxamento desse patriotismo, o 

enfraquecimento desse entusiasmo cívico, só possível nos corações dos povos que não 

fementem aos seus destinos. 

O mal entretanto não parece incurável. É educação que nos falta.”72 

Há, ainda, a dimensão econômica. Por meio dela compreende-se o problema 

fundamental que se apresentava para a administração do ensino naquele momento: a 

captação de recursos. Carneiro Leão se ressentia muito da falta de vontade política para 

possibilitar não só que um maior número de crianças pudesse ser educada pelas escolas 

públicas, mas sobretudo a participação em uma escola bem organizada, em obediência 

às determinações de ordem pedagógica e higiênica e em função das necessidades 

nacionais, de povo, e correntes, de indivíduo. Há uma passagem em que diz 

“Quando se analisa a situação do nosso ensino verifica-se, marchamos em bom 

caminho, falta-nos em última instância, apenas a solução de um problema que não 

condiz conosco: o problema financeiro.”73 

Ao escrever isso, Carneiro Leão estava pensando na situação escolar comum, no 

problema de escassez de espaço nas salas para o número de crianças que freqüentavam e 

na transgressão das mais comezinhas determinações de ordem higiênica e pedagógica, 

não nos seus fundamentos de funcionalidade e eficiência. Ele se referia aos problemas 

que o engenho do poder precisava resolver para ampliar o acesso ao ensino público, não 

ao modelo segundo o qual a escola funcionava. Ele procurava explicar que a instrução 

pública estava dando o máximo rendimento que seria lícito esperar sem comprometer a 

saúde do magistério, nem a eficiência do ensino. Não por acaso, ao concluir seu relato 

sobre a reforma do ensino que levou a efeito, Carneiro Leão utilizou-se de uma elegante 

ironia construída ainda no relatório apresentado ao prefeito em 1925:  

“Não compreendo como os homens de governo possam ter receios do futuro do 

seu povo quando eles têm à sua mão a escola, onde possam organizar uma educação de 
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energia construtor, de trabalho e de ordem. Se, ao invés de fazê-lo, porém, deixam que 

as verbas cresçam em toda parte e se restrinjam para a educação, diminuindo dia-a-dia 

mais as possibilidades do povo, cuja formação vai ser feita nas ruas, na 

vagabundagem, nesse caso podem e devem realmente temer a desorganização social 

inevitável do seu país, sobretudo numa hora de insatisfação universal e desordem 

contagiosa, em todo o mundo.”74 

Há, portanto, três ordens de explicações com as quais Carneiro Leão justificou 

as iniciativas a que sua reforma da instrução procedeu. Elas parecem responder a uma 

trama contextual pouco sensível a críticas, ela também dominada por três ordens de 

explicações. Por um lado, se a considerar em sua dimensão política: Carneiro Leão 

reformou o ensino carioca sob estado de sítio, decretado por Arthur Bernardes, por 

ocasião do levante paulista de 1924 e que só viria a ser revogado em fins de 1926. Esse 

período foi dominado por intensa agitação e instabilidade política, conspirações e 

levantes militares que seriam interpretados por muitos como uma calcinação do 

sentimento e da unidade nacionais. Entrementes, tinha-se às vistas o nepotismo que 

regia o sistema político e a administração pública e, portanto, o modo pelo qual a classe 

política processava “não só as escolhas eleitorais, mas todas as escolhas.”75 Por outro 

lado, se tomada em sua dimensão social verifica-se a proliferação dos “elegantes”, dos 

smarts, dos “sofisticados”, “dos europeus”, encasacados e encartolados, que 

acompanhados por um título de doutor ou honoríficos correspondentes tornavam-se 

aptos à cavação, forma de parasitismo espúrio do orçamento público favorecido tanto 

pelo anuviamento dos padrões de distinção social quanto pelo nepotismo republicano.76 

Há, ainda, uma dimensão econômica se se considerar o assédio sofrido pelo Estado por 

conta da ordem de conflitos que eclodiam no cenário nacional no início da década de 

1920: tratava-se de responsabilizar o Estado pelo modo como circulavam os bens 

materiais e os capitais simbólicos e, portanto, de reivindicar, como sugere Jorge Nagle, 

um Estado antes de caráter distributivo que cumulativo. Isto é, uma entidade cujas 

principais funções consistissem em redistribuir mais justamente os benefícios 

provenientes dos diversos setores da sociedade.77 

Essas três ordens de explicações são ainda pertinentes quando se procura 

compreender a maneira como Fernando de Azevedo construiu sua crítica ao modo pelo 
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qual os conteúdos e as crianças eram escolarizadas, pois, também ela é articulada a 

essas mesmas três dimensões da instrução pública. Entretanto, foi motivada a partir de 

uma outra organização da polêmica. Não mais direta, como em Carneiro Leão, mas 

sobretudo, por elipse. A dimensão política, social e econômica que tiveram as críticas de 

Carneiro Leão à estrutura escolar só apareceram em Fernando de Azevedo quando 

permitiriam, nas representações da instrução pública, poupar a dimensão violenta da 

reforma, do aprendizado e da relação pedagógica contida no modelo de ação da nova 

estrutura que desejava legitimar. Violência simbólica, destinada a implantar, 

implementar ou remodelar atitudes, hábitos ou costumes, desarticulando as 

representações não sancionadas por uma instância pedagógica, como afirmaram Pierre 

Bourdieu e Jean-Claude Passeron.78 Tratava-se, por outro lado, de organizá-las segundo 

uma outra estratégia. 

De fato, os problemas da educação popular dimensionados por Carneiro Leão 

nas esferas política, econômica e social da instrução pública, encontravam-se, pela 

restringência com que Fernando de Azevedo embaralhou os fatos e imbricou os 

fenômenos, revolvidos de alto a baixo, e substituídos por uma outra tarefa. Ao invés de 

observar a situação de reforma, seguiu o movimento pelo qual a reforma de 1928 

precipitou a escola pública a um outro sorvedouro de representações. Assim, ao 

contrário de Carneiro Leão que instalou seu relato na ordem das significações políticas, 

sociais e econômicas da instrução pública, Fernando de Azevedo prescreveu toda uma 

série de reavaliações dessas significações.  

Ela se iniciou com a censura ao empirismo político com que se tratava a 

educação e com a severa condenação do modo como se procurava renovar o modelo de 

ensino praticado nas escolas cariocas: 

 “Até então, em quase todas as reformas realizadas no Brasil, o pensamento dos 

nossos educadores se encerrou num círculo singularmente estreito. Essas reformas de 

superfície não procediam geralmente senão por inserções arbitrárias de novos 

processos ou padrões de técnica no sistema tradicional do ensino, isto é por meio de 

inovações, acréscimos e substituições que se distribuíam, sem elementos de coesão, 

sobrepondo-se na legislação escolar, em camadas correspondentes a períodos distintos 

e a orientações diferentes. Os reformadores, em geral políticos de idéias empíricas, ou 

técnicos, aprisionados em fórmulas didáticas, não compreendiam que os problemas 

fundamentais da educação são antes de tudo, problemas filosóficos. Esses problemas 
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reduziam-se para eles, a uma simples questão de técnica, quando constituem, 

substantivamente, uma profunda questão de ideais.”79 

E só vai se completar com uma nova representação da educação popular: 

“Pondo na base as idéias igualitárias de uma sociedade, de forma industrial, em 

marcha para a democracia e na cúspide da pirâmide revolucionária da reforma os 

ideais de pesquisa, de experiência e de ação, quis o Estado preparar as gerações não 

para a vida, segundo uma representação abstrata, mas para a vida social do seu tempo, 

sob um regime igualitário e democrático em evolução transmudando a escola popular 

não apenas num instrumento de adaptação (socialização), mas num aparelho dinâmico 

de transformação social.” 80 

Entre esses dois extremos, a idéia diretriz e a realização objetiva, estaria situado 

o processo responsável pela confirmação social da reforma do modelo de escolarização.  

“A rapidez da transformação, a audácia das inovações introduzidas e a 

necessidade de vencer as resistências impunham, sobre uma direção uniforme, vigilante 

e onipresente, de um lado, todo um sistema de propaganda e popularização, por meio 

de cursos de conferências, ensaios e demonstrações, e por outro lado, uma atividade 

intensa de numerosas comissões para a execução simultânea de um vasto programa de  

reformas.”81 

Assim é o trajeto do livro de Fernando de Azevedo. Ele começou por descrever, 

com muito alarde, a repercussão e o valor da reforma de 1928, deslocou as amarras 

explicativas do relato da resolução dos “problemas de educação”, encaminhando-a para 

uma nova organização do expediente renovador: a criação de uma “consciência 

educacional.” Depois, percorreu toda a extensão da obra educativa que se propôs relatar, 

penetrou pouco a pouco a trama de acontecimentos que levaram a reforma de 1928 da 

palavra à realização. Para, enfim, deter-se sobre seu ideal, que era também sua 

historicidade: acompanhar o ritmo da nova civilização.82 

Enunciar as reformas 

De um só golpe Fernando de Azevedo organizou os fatos e as iniciativas da 

reforma e suas conseqüências e a estabeleceu em suas formas. Em uma palavra, 

procedeu a uma reconstrução. Em Novos caminhos e novos fins, a reforma da instrução 

pública de 1928 apareceu como realização do novo. A obra inscreveu-se sobre o fundo 
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das oposições entre o novo e o velho, como bem notou Marta Carvalho, para designar as 

iniciativas renovadoras de remodelação da escola e de reestruturação do sistema 

escolar.83 Entretanto, para atestar sua realização retomou das práticas a trajetória de 

acesso ao novo: sistematização das referências teóricas, extraídas de Durkheim, 

Kersheinsteiner e Dewey; construção do sentido social, em nada obsidiado por aquilo 

que Fernando de Azevedo denominou preconceitos socialistas; a assimilação dos temas 

e das tópicas socialmente dominantes às formas fundamentais de enunciação das tarefas 

pedagógicas da escola, expressas pelos programas, pelas atividades, pela estrutura e 

pelos edifícios escolares. 

As referências teóricas de que o relato de Fernando de Azevedo experimentou o 

penetrante vigor das modernas idéias educacionais foram aquelas cujas representações 

de sociedade, cultura e ensino atravessaram a escola para redefinir-lhe o domínio de 

ação. Foram aquelas de John Dewey sobre os processos pelos quais a experiência era 

perpetuamente reconstruída e ajustada a partir do meio essencialmente móvel e 

dinâmico da vida humana;84 foram também aquelas do Kerschensteiner dos princípios 

da escola do trabalho e do Emile Durkheim de Educação e sociedade para quem a 

representação de cultura e a transmissão cultural repousavam sobre o postulado tácito de 

que a escolarização colabora harmoniosamente para a reprodução de um capital cultural 

concebido como uma propriedade da sociedade.85 Mas, não seriam elas também as 

referências de um problema de difícil solução como o foi o de “infundir nas novas 

gerações o gosto e a capacidade para as funções produtoras e abrir novos campos de 

atividade, que desviassem os cidadãos das funções liberais, para lhes dar o modo de 

ser, os hábitos, os princípios e os ideais das funções particularistas”86? Ou, ainda, as 

referências produzidas pela redefinição do campo pedagógico ocorrida a partir da 

instituição do regime republicano? O relato de Fernando de Azevedo era ao mesmo 

tempo sustentado e desaprumado pelas referências que anunciavam a renovação escolar 

e, outras, estruturais e conjunturais, que invariavelmente presentes contextualizavam-na; 

entre elas, Fernando de Azevedo abriu as distâncias constitutivas do velho e do novo 

para enunciar as diretrizes e realizações da reforma da instrução pública de 1928. Ou, 
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segundo a análise de Clarice Nunes, para o período, para apagar simbolicamente marcas 

anteriores da pedagogia estabelecida.87 A relação política da reforma de 1928 com a 

sociedade civil que Fernando de Azevedo encadeou, no relato, com o discurso sobre a 

educação, com as instituições de ensino público e com as práticas pedagógicas, foi ela 

mesma a forma constitutiva do novo:  

“(...) a reforma, impelida por uma energia que não conheceu desfalecimentos, 

foi realizada com a colaboração efetiva de todas as forças sociais. Os grandes abalos, 

que se verificaram, produziram-se, não nos domínios técnicos, por um conflito de 

doutrinas, ou por um oposição entre os ideais da reforma e as tendências gerais da 

opinião, mas no terreno político, pela luta aberta de que, com o apoio imprescindível 

que nunca me faltou, se saiu francamente vitoriosa, contra o parasitismo político sem 

freios, que até então se desenvolvera à sombra e à custa da administração pública, 

imolando os interesses superiores da educação às conveniências partidárias e aos 

interesses subalternos. Eu tinha fé e consegui comunicá-la.” 88 

O sentido social da reforma pareceu, então, ter sido político. Ela foi por um lado 

enunciada por Fernando de Azevedo como uma obra francamente dominada pela idéia 

social, na sua finalidade e nos seus processos e, por outro, posicionada em favor do 

“espírito novo” e do “entusiasmo empreendedor” na luta aberta contra o “sentimento 

conservador” e a “rotina parasitária” do expediente político da administração pública. 

Tratava-se, em parte, de socializar a vida na escola. Por outro lado, desejava-se 

aumentar os índices de escolarização da sociedade. Não obstante, Fernando de Azevedo 

descrevia duas tarefas de um só programa de renovação da escola pública. A primeira 

delas consistia apenas em dar novos valores educativos e sociais às atividades do 

trabalho ordinário da escola. A outra, entretanto, consistia em proporcionar igual 

oportunidade de educação a todos. Tanto uma como a outra eram soluções 

extraordinariamente elegantes, remédios miraculosos no período de regeneração social. 

Na verdade, faziam parte de uma opção política: 

“A reforma do ensino apresenta o aspecto social, claro e definido, de uma 

reforma moderna, em que o problema da educação foi posto, estudado e resolvido em 

face dos novos problemas sociais. Ela determina a ‘socialização’ da escola. A escola 

nova não só se propõe conformar a educação com a natureza da criança, mas pretende 
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88 AZEVEDO, Fernando de. op. cit., p. 33. 



 72 

adaptá-la às necessidades sociais de uma nova civilização. ‘As necessidades do 

indivíduo se compreenderão através das da comunidade.” 89 

Portanto, a ordem de tarefas definida pelo programa de reforma do ensino 

público tomou a forma, no registro de Fernando de Azevedo, de finalidade social, de um 

gesto de democratização do ensino. Ela tinha também o sentido de um programa 

político, que sugeria um republicanismo das instituições escolares. É a mesma 

finalidade, aliás, enunciada por Carneiro Leão quando expôs os objetivos perseguidos 

na reforma dos programas escolares em 1926: 

“Na orientação nova não se deseja matar a vida do pensamento; quer-se que o 

pensamento viva e cresça, não para ocultar a realidade, para desprezá-la, mas para 

descobri-la, estudá-la, ajudar a construí-la, em proveito do meio social.”90 

O modo como Fernando de Azevedo e Carneiro Leão construíram seus relatos 

encadeou práticas e doutrinas pedagógicas aptas a produzir um “modelo pedagógico” 

capaz de articular, num só momento da aprendizagem, o primário, os fundamentos do 

regime democrático e as idéias de pesquisa racional, trabalho criador e progresso 

científico aos princípios políticos republicanos. Tratava-se de sobrepor uma “natureza 

social” às naturezas individuais, de criar nas crianças antes uma “consciência de 

deveres” do que uma “consciência de direitos”. Tratava-se, enfim, de explicitar os 

gestos de transmissão que realizariam essa iniciação ao modelo político republicano e 

democrático. 

Jorge Nagle viu nesse movimento do pensamento educacional um momento 

histórico de significação. Em parte porque identificou nele o momento em que os novos 

esquemas doutrinários se diferenciavam daqueles empregados até a década de 1920, 

pelo fato de não serem, simplesmente, enunciados gerais retirados da doutrina do 

republicanismo ou do ideário democrático. Ao contrário, eram os princípios 

pedagógicos ainda mais importantes que os princípios políticos na enunciação das 

reformas e nos debates educacionais. Por outro lado, porque observa que, a partir de 

então, ocorreu uma restrição cada vez maior do campo de visualização do processo 

educativo, “a tentativa de segregá-lo de coordenadas histórico sociais concretas, pela 

pregação da pureza das instituições escolares, bem como a justificação da 

predominância do técnico sobre o político, na discussão e solucionamento dos 
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problemas.”91 Além do mais, a moderna pedagogia – o escolanovismo –, parece-lhe, 

ofereceu, em substituição a um modelo político, um modelo pedagógico para as 

mudanças que se refletiam tanto no aumento do raio de ação dos serviços escolares 

quanto no significado social dessas instituições. Assim, para Jorge Nagle, no interior 

das reformas enlaçavam-se operações de diferenciação, restrição e substituição dos 

discursos educacionais que definiram a educação como um domínio técnico, alçada de 

educadores, pedagogos e profissionais do ensino, não de políticos. 

Esse modo de enquadrar as reformas da instrução pública interrogou, por certo, 

as suas finalidades sociais e culturais, os seus ideais de escolarização e a sua utilização 

da aparelhagem educacional, mas hesitou em também ver aí as suas certezas militantes. 

Elas constituíram, entretanto, o implícito de todos os discursos sobre a educação 

popular: definiram tanto as estratégias de escolarização quanto os instrumentos de 

educação. Os relatos de Carneiro Leão e Fernando de Azevedo testemunham-no. Neles, 

o que fica claramente representado é a forma como pouco a pouco, foi possível 

inscrever na esfera política um programa de reforma social que dependia essencialmente 

das modalidades pedagógicas de pensamento para se realizar. A educação popular foi 

tomada por Fernando de Azevedo em Novos caminhos e novos fins, assim como por 

Carneiro Leão em O ensino na capital do Brasil, como forma de disciplinar, controlar e 

adaptar as novas gerações segundo as exigências da causa efficiens do progresso 

moderno e da ordem econômica. Não foi à toa que a classificação das populações por 

meio das inúmeras fichas de controle do aluno, médica, pedagógica, de matrícula e de 

freqüência, e as prescrições de medidas educativas ou assistenciais que supostamente 

promoveriam o bem estar social comandaram as relações entre a escola e a sociedade 

nas reformas (e nos textos) de Carneiro Leão e Fernando de Azevedo. 

Tanto um como o outro reagiram às pressões políticas e sociais que a capital 

enfrentava em decorrência da industrialização, da urbanização e da assimilação de um 

grande número de imigrantes, apresentando um discurso de regulamentação social em 

que a escolarização representava um empreendimento de reforma moral92. O que não só 

colocou a escola na posição de uma importante instituição para a transmissão da cultura 

moderna, mas tomou a educação popular, por um lado, como uma estratégia de 

assimilação, transformação, aculturação ou absorção por parte do Estado, da 
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heterogeneidade, étnica, religiosa e cultural do brasileiro e, portanto, estratégia capaz de 

dissolvê-la no corpo homogêneo da nação e, por outro lado, da aquisição por parte da 

população, de maneiras respeitáveis, de novos padrões de limpeza e correção, de 

comportamento sexual e conduta pública. Isso tornou as reformas da instrução pública 

parte das pressões políticas e sociais por que o Rio de Janeiro passava na década de 

1920, pois, também elas serviam para legitimar um padrão de conduta e desqualificar 

todos os outros. Por esse motivo sua história também é, segundo o modelo adotado por 

Thomas Popkewitz para estudar as reformas do ensino norte-americano do século XX, 

uma história “das relações mutantes do nexo do conhecimento/poder, que vincula os 

indivíduos aos problemas de governo”.93  

A adaptação social, a reforma moral e a ideologia nacional tornavam seu o 

discurso de renovação escolar da capital. Essas três figuras da aflição regeneradora 

dominaram as “coordenadas histórico sociais concretas” dos programas e processos de 

educação no início do século passado. A assimilação dos seus temas e das suas tópicas 

às formas fundamentais de enunciação das tarefas pedagógicas da escola renovada – os 

programas primários, as entrevistas à imprensa, os discursos em cerimônias oficiais, os 

cursos para o magistério, a legislação do ensino – subordinava hábitos profundamente 

distintos à equanimidade dos processos de construção da ordem social e política: sanear, 

disciplinar, trabalhar e aprender. A ambição era criar a nação de amanhã, civilizada e 

moderna. 

Esse conjunto fundamental de ações foi refletido na superfície temática dos 

textos de Carneiro Leão e Fernando de Azevedo pelo valor “significante” que era 

dispensado à prática. As práticas sociais que substituíam a disciplina exterior, artificial e 

arbitrária, pela disciplina livremente consentida, reflexo de uma disciplina interior, 

individual, significavam a vigilância jamais vencida daqueles que, mesmo assim, 

transgridiam. As práticas escolares com que se procurava ordenar essa disciplina à 

consciência da necessidade do esforço, do sentimento de responsabilidade e do espírito 

de cooperação significavam o ambiente espiritual de trabalho e de alegria. As práticas 

pedagógicas nas quais se escondiam essa trama combinada de solicitações sociais e 

aquisições pessoais significavam as estratégias que as organizaram. As práticas de que 

por toda a parte se beneficiaram as reformas da instrução significaram a cumplicidade, a 
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cadeia ininterrupta que ligaria, em uma mesma aventura pela busca da ordem, a escola à 

sociedade, esta ao Estado nacional e depois este à civilização ocidental. 

É uma tal rede que Carneiro Leão e Fernando de Azevedo procuraram tecer 

quando enunciaram o trabalho realizado na Diretoria de Instrução Pública do Distrito 

Federal. Por isso é que para Carneiro Leão a remodelação do ensino público não era tão 

só uma questão pedagógica, técnica: 

“Não se trata apenas de educação, mas de verificar qual a atitude que deve a 

escola tomar diante da vida e das exigências sociais presentes e futuras.”94 

Como um eco, eis o modo como Fernando de Azevedo justificou os resultados 

da reforma de 1928: 

“A metamorfose de tudo não surpreende nem espanta. As formas da educação 

mudaram e tinham de mudar com as formas da vida. A complexidade da civilização 

moderna, sujeita a transformações incessantes, impõe a todos os povos tirar o maior 

partido possível da escola, tornar flexível a rigidez das formas tradicionais de 

educação e apropriá-las a uma significação social mais larga e mais profunda.”95 

As reformas da instrução pública de fato supunham não só a mudança dos 

processos de educação, mas da própria instituição escolar. Seu edifício só seria 

totalmente sólido se culminasse com a remodelação da “política” de escolarização, ao 

invés de imposição temporária à mensagem, às representações, ao mundo feérico da 

cultura letrada, direção do desenvolvimento “integral e natural” do ser humano em cada 

uma das etapas do seu crescimento. O esforço foi no sentido de divulgar e validar novas 

possibilidades de aprendizagem dentro do espaço escolar afim de legitimar um plano 

integral de educação popular. As propostas de revisão dos fundamentos da educação 

tinham o objetivo de contribuir efetivamente para o processo de estabilização da 

sociedade através de estratégias que possibilitassem a inserção da escola nos hábitos da 

vida cotidiana. Esse foi o desejo confesso da reforma Carneiro Leão: 

“O espírito da reforma foi integrar a escola nas realidades correntes, tirá-la da 

margem da vida, fazendo a vida de todos os dias circular nas suas classes.”96 

Espírito que a reforma Fernando de Azevedo encarnou, ou, ao menos, 

reivindicou. Os textos de Fernando de Azevedo publicados sob o título de Novos 

caminhos e novos fins contaram e analisaram os processos que levaram a escola a se 
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impregnar do espírito que lhe foi contemporâneo e se fundamentar na realidade social 

como se se tratasse de uma conversão. Assim, Fernando de Azevedo afirmou: “foi uma 

revolução radical no velho sistema de educação, já inadaptável ao tempo.” 97 

Entretanto, o que os textos de Azevedo desse período retêm dessa “revolução radical” 

tem mais a ver com a passagem de uma ordem de questões em que a questão 

educacional era relacionada à consolidação do regime político para uma outra na qual as 

escolas eram relacionadas à regeneração das instituições sociais. Eles se reportam às 

diferenças entre os interesses das autoridades constituídas e às ambições planificadoras 

da nova intelectualidade que ascendia ao poder público. E, portanto, reportavam-se mais 

a uma disputa política que propriamente a uma consciência histórica da educação. Isso 

implica dizer que o leitmotiv da descrição da reforma estava predominantemente na 

crítica da política educacional (im)possibilitada pelos quadros governamentais até 

aquele momento e não na convicção da originalidade técnica das práticas de ensino.  

É o que viria dito logo na introdução de Novos caminhos e novos fins: 

“A disposição, em que me mantive, de redimir a educação pública, do ignóbil 

cativeiro político a que a reduziram cerca de quarenta anos de submissão às injunções 

partidárias, tinha de forçosamente provocar uma hostilidade irredutível entre meu 

ponto de vista técnico, na colocação do problema e na procura de suas soluções, e o 

ponto de vista estreito das preocupações e dos interesses políticos.”98 

É, entretanto, dessa hostilidade irredutível que sobreviveram os textos de 

Fernando de Azevedo. Foi ela que organizou-lhes as representações sobre a instrução 

pública, constituindo-se no epicentro de todas as operações de diferenciação, restrição e 

substituição constituintes da ordem que o relato procura dar à reforma. Isso porque ela 

encaixava-se nas estruturas narrativas que produziam as oposições com as quais 

Fernando de Azevedo representava os quadros contextuais da reforma conferindo-lhes 

sentido: as condições sociais da aprendizagem e da cultura eram apropriadas pelas 

formas de manejar a produção da verdade sobre a reforma, na mesma proporção que as 

injunções políticas da administração e do poder públicos eram rejeitadas. Essa mesma 

estratégia organizava as relações entre o presente e o passado, o velho e o novo. Ela 

recobriu a ordem dos fatos com as condições de sua enunciação; o estabelecimento e a 

generalização das correlações entre procedimentos pedagógicos e práticas sociais foi 

contada de modo a marcar muito claramente as etapas de acesso a uma nova educação. 
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Fernando de Azevedo leva seu leitor a acompanhar os episódios, na verdade 

capítulos, de um relato dos processos de remodelação da instrução pública em forma de 

drama histórico. No início, a consciência da situação: 

“A reforma, sancionada a 23 de Janeiro de 1928, depois da memorável 

campanha de 1927, apresentava, na sua aplicação as dificuldades inerentes às 

reformas profundas e radicais. Era uma das maiores senão a maior e a mais audaciosa 

reforma que tenha sido levada a efeito, no Brasil, e que encontrava, para lhe criar 

novos embaraços, os elementos reacionários, os recursos limitados, o número reduzido 

de professores e a ausência quase total de prédios e instalações escolares adequadas”99 

Publicam-se os novos programas da escola primária e têm-se um segundo ato, o 

período de transição do regime anterior para o novo estado de coisas: 

“O período de transição do regime anterior para o novo estado de coisas já nos 

deu tempo e meios de atrair à atividade disciplinada poderosas energias educativas e 

sociais, antes dispersas e hoje mobilizadas para a aplicação prática, nas escolas, dos 

princípios de que se inspiram os novos métodos de educação.”100 

Num outro momento, obra feita, a reforma foi enunciada então segundo uma 

outra ordem de representações. A iniciação na dimensão simbólica da reforma da 

instrução apontava uma progressão obrigatória: 

“(...) se a vida, pelas condições da civilização atual, tende a renovar-se sem 

cessar, a expressão ‘preparar para a vida,’ no sentido pragmático de preparação para 

um ‘estudo social prefixado’, já não pode designar os novos fins da educação. (...) Ora, 

dentro de um quadro social que se renova constantemente, a nova educação, que se 

contentava em despertar e desenvolver as qualidades e aptidões do indivíduo, e passou 

a ter a aspiração de criar novas aptidões, tende agora a dotá-los da habilidade, mais 

que todas difícil, para se comportar e trabalhar eficazmente em situações novas e 

imprevistas. ” 101  

Há ainda, por assim dizer, um epílogo, composto pelo texto do discurso que 

seria pronunciado na ocasião da inauguração do edifício da Escola Normal, no qual  o 

pensamento é anunciado, enfim, como experiência realizada:  

“a experiência de uma reforma radical, que a muitos pareceu aventura 

temerária, atingindo a educação das massas populares em pleno coração, para abrir 

                                                           
99 Idem. p. 32. 
100 Idem. p. 40. 
101 Idem. p. 116. 



 78 

caminho e oportunidades à solução do problema da formação das classes médias e 

dirigentes.”102 

Tratava-se de fazer aparecer uma instituição social na qual se pudesse articular a 

uma só vez formas e condições culturais diferentes. Esse privilégio era concedido à 

instrução popular. Ele definiu o movimento explícito das análises de Carneiro Leão e 

Fernando de Azevedo: a instrução pública foi tomada como instrumento de uma 

possível renovação da esperança republicana e democrática. Ela concorreu com o 

problema étnico, foi o instrumento de afirmação da alma, ainda indecisa, diziam, da 

nacionalidade. Acreditaram que a rede de significações própria da educação deveria 

superar os contrastes e contradições atribuídos ao problema do caldeamento racial; 

possibilitar a unidade de espírito e de cultura; e fazer parte de uma política de 

organização do trabalho livre. Ela foi parte, portanto, de um programa de reformas 

institucionais, o caminho seguro para a evolução social, “a bem do povo inteiro e da 

própria elite” um impulso destinado a regenerar as relações sociais e a republicanizar as 

instituições políticas. 

Essa trama de representações sobre a instrução pública que as reformas Carneiro 

Leão e Fernando de Azevedo motivaram não se resumiu ao seu aspecto ideológico. Ela 

teve uma dimensão social e institucional. A publicação de Novos caminhos e novos fins, 

bem como a de O ensino na capital do Brasil atestam-no. Por si só é um gesto que fixa 

as duas reformas: enuncia-lhes a realização. Ela torna público os relatos de reformas 

feitos por dois intelectuais que passaram pelo aparelho de Estado. Permite o exame das 

diretrizes confessas, do sentido anunciado, das estratégias consolidadas, isto é, das 

representações privilegiadas pela política pública de educação. Não é pouco, mas há 

mais se considerado o silêncio que produz. Os dois relatos demonstram a unidade e 

solidez administrativa, atestam os resultados e justificam os princípios e objetivos 

constitutivos das reformas da instrução, tanto quanto segregam diretrizes concorrentes, 

desqualificam significados divergentes e invalidam outras estratégias de instrução 

popular. São, por isso, tanto uma zona de luz, quanto de sombra na memória das 

iniciativas de remodelação do ensino público e de estruturação do sistema escolar.  

Entre o registro e o silêncio Fernando de Azevedo e Carneiro Leão 

apresentaram, antes de tudo, um motivo narrativo que a um só tempo esconde e exprime 

a maior dificuldade da empreitada: impor a ordem desejada sobre a realidade rebelde.  
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Os programas, os métodos e a aparelhagem nas reformas da instrução 

 

Para as reformas escolares cariocas da década de 1920, os programas escolares, 

os métodos de ensino e os aparelhos necessários a sua implementação estiveram no 

centro das iniciativas de escolarização da sociedade. Encontrar os meios mais eficazes 

para a educação das populações mantidas à margem da cultura escrita constituiu uma 

das principais preocupações dessas reformas da instrução pública. Essa procura 

envolveu prioridades sociais e políticas e um discurso de ordem intelectual. Teve-se, por 

um lado, a luta para definir os objetivos finais e imediatos da educação pública, as 

atividades e os materiais apropriados para a instrução e os modos mais efetivos de 

selecionar e organizar as atividades nas diferentes repartições do ensino municipal. Por 

outro lado, observou-se um copioso esforço para demarcar uma proposta de 

modernização cultural, um projeto adequado ao republicanismo e à democracia. A 

questão, no entanto, é que os programas escolares foram recursos utilizados com a 

finalidade de apontar os objetivos escolares na direção dos objetivos e valores 

constituintes de um episódio de controle da razão política do Estado: reduzir ou eliminar 

qualquer forma de lealdade ou dissidência que de algum modo, dentro das fronteiras do 

país, viesse a colocar alguma dificuldade à unidade nacional. 

O editorial da revista dos inspetores escolares do Rio de Janeiro, A Escola 

Primária, comentou no seu volume de julho de 1924 o estado de espírito da população 

do Rio motivado pela notícia da vitória das tropas legalistas em São Paulo:  

“Felizmente a manhã de 28 de julho trouxe à legalidade a vitória das tropas 

legais, que o povo inteiro desejava. Divulgada a notícia, era de ver-se no Rio de 

Janeiro a alegria desafogada com que mutuamente se felicitavam os cidadãos livres do 

longo pesadelo de 23 dias."103 

O editorial forneceu ainda uma advertência aos professores: 

“Encerrado esse período de angústia, lembremos sempre, e lembrem os mestres 

a seus discípulos, o que sofreu a nação. Nada é mais danoso à vida nacional, à 

prosperidade do país e a seu prestígio no concerto dos povos do que a luta fratricida, 
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principalmente se lhe falta um ideal, se nem ao menos é um protesto, uma reivindicação 

como esta que acabamos de sair.”104 

O partido tomado pela revista foi claro. Não é meu propósito discutir suas 

implicações políticas, mas tão somente reter do episódio o apelo que ele provoca às 

questões do ensino: estender sobre a escola os problemas políticos do Estado. Dentro 

dessa perspectiva pode-se entender algo da extensão de debates e conflitos que 

envolveram a organização dos programas escolares. Em parte, a tradução dos problemas 

políticos para o terreno específico da educação era a estratégia utilizada para reforçar as 

visões e as expectativas em cima das quais se procurava criar novas normas básicas para 

a ação pedagógica. Por outro lado, as deliberações oficiais a respeito daquilo que 

deveria ser ensinado nas escolas trazia os traços especialmente desejados para a 

organização da vida social. Não obstante, tratava-se de um movimento em direção a 

uma visão mais estrutural da educação. 

Nas duas reformas do ensino público da capital federal na década de 1920 este 

movimento de organização dos programas escolares assumiu a forma de adesão à 

sociologia. Elas procuraram alinhar-se a esse novo modelo de atividade científica para 

encontrar na escola o prolongamento das leis que regiam os fenômenos sociais. Daí 

derivaram os esforços através dos quais os reformadores tentaram aplicar na escola 

pública, não sem sacrifícios, uma metodologia de ensino capaz de criar um ambiente 

que desenvolvesse individual e socialmente o educando. Tal esforço era fundamentado 

na crença de que à escola pública caberia não só atender às necessidades individuais, 

mas, sobretudo, ao ajustamento social do educando. Carneiro Leão expressar-se-ia da 

seguinte forma na introdução ao programa de 1926: 

“Acredito que a sociologia operará no ensino uma revolução maior do que a 

trazida pela psicologia, porque sem esquecer o conhecimento da natureza humana, ela 

há de influir para formar a individualidade capaz de reagir contra os males, 

contribuindo para o bem e fazendo-a um elemento conscientemente ativo da 

sociedade.”105 

Era, de fato, a crença numa ampla reorganização dos processos pedagógicos 

utilizados na escola pública, “uma lógica escolhida para, mediante sua retórica, 

legitimar uma escolarização.”106 Carneiro Leão utilizou a sociologia como fundamento 
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racional e científico dos novos programas escolares; ofereceu-a como reflexão sobre a 

prática pedagógica. Por conseguinte, colocou como questão as finalidades dessas 

práticas: preparar a mentalidade do povo; responder às necessidades sociais, velando 

pela saúde, dirigindo para o trabalho, orientando nos deveres; e conduzir o ensino na 

direção mais acorde à maior felicidade coletiva. Um laço apertado e constante entre a 

experiência cultural e os parâmetros da prática escolar foi dado, pela sociologia, nos 

programas do ensino primário publicados em 1926. Ele prescreveu ao ensino um 

significado coletivo, ativo e experimental e à escola uma inserção social. 

Foi igualmente nas filigranas dessa aliança que Fernando de Azevedo tomou do 

aspecto social da educação a concepção do lugar da escola na vida e a compreensão de 

suas finalidades: 

“É, de fato, o desenvolvimento do aspecto social da educação que pôs em foco 

os três princípios fundamentais com que tendem a conformar-se os grandes sistemas de 

organização escolar: o princípio da comunidade, da escola única e da escola do 

trabalho. A educação popular, conciliando as duas tendências, por longo tempo 

opostas, da vontade autônoma (idéia individual), e da comunidade (idéia social), tomou 

a si a tarefa de formar a personalidade autônoma, apta a participar da vida de uma 

comunidade historicamente unida na mesma civilização.”107 

A reforma do ensino aprovada pelo Decreto n.º 3281, de janeiro de 1928, definia 

e institucionalizava esses parâmetros da ação escolar. Ela configurou um processo 

educacional em que a instrução pública era representada como entreposto social da 

cultura. A educação popular não só deveria entrecruzar os métodos de ensino ao quadro 

de metas políticas da modernização cultural como também ultrapassar as distâncias 

entre as classes sociais. Desejava-se socializar a escola por meio de uma educação 

inicial, primária, única para todos, obrigatória e gratuita, e de um ensino que, além de 

aproveitar a atividade da criança como um instrumento da aprendizagem, procurava 

prepará-la para viver em sociedade e a trabalhar em cooperação.  Mais ainda que na 

legislação do ensino, entretanto, essa forma de organizar a escola pública foi enunciada 

nos programas para as escolas primárias, publicados em 1929, como um dispositivo 

educativo capaz de transmitir um ideal às novas gerações e exercer sobre elas uma 

pressão poderosa.108 
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Tudo isso concerne a uma política pública de educação que freqüentemente 

representa e põe em cena a escola enquanto instituição mobilizadora de capacidades e 

responsabilidades realmente capazes de contrabalançar, e eventualmente compensar, os 

problemas enfrentados pela sociedade.  As reformas Carneiro Leão e Fernando de 

Azevedo empenharam-se em fechar compromisso com as representações do social 

construídas pelos intelectuais do momento e compartilhadas pelas classes instruídas. Por 

outro lado, entretanto, procuraram integrar essas construções da realidade a toda uma 

série de entendimentos e insights em relação a aspectos da prática e do controle 

escolares. E, dessa forma, estabeleceram nas questões sociais os parâmetros para a 

realização dos objetivos escolares: eles deveriam responder às visões e às expectativas 

de ordem política, organização do trabalho livre e profilaxia social geradas pelo 

republicanismo. 

Visões e expectativas 

No período de uma década, que vai de fins da década de 1910 até 1928,  o poder 

público se viu às voltas com três importantes momentos de organização política do 

proletariado. O período das grandes greves, que entre 1917 e 1920 paralisou 

sistematicamente diversos setores produtivos da capital federal, deu expressão, no Rio 

de Janeiro, a um movimento operário já organizado sob a inspiração de ideologias 

revolucionárias ou classistas109. A fundação do Partido Comunista em 1922 conferiu 

cores partidárias às causas trabalhistas.110 E, por fim, em 1928 a fundação do Bloco 

Operário e Camponês viria a dar fundamento político ao tema da industrialização.111 

Se toda essa movimentação não incidiu diretamente nas representações sobre a 

instrução pública ao menos fez com que se repensasse as condições segundo as quais o 

proletariado freqüentava a escola. Já em 1º de Maio de 1918, José Getúlio Frota Pessoa 

publicava um artigo na revista dos inspetores escolares do Distrito Federal com o 

seguinte diagnóstico: 

“Não só a escola pública foi tomada de assalto pelos que julgam imprescindível 

instruir os filhos e podem pagar essa instrução, como, o que é mais grave, cada vez 

mais é feita e organizada para esses privilegiados. Dentro da escola o aluno que vem 

roto e descalço é filho do britador analfabeto, da lavadeira, do operário da fabrica, do 

lavador humilde e é quase sempre um abandonado pela família. Este é o que necessita 
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da tutela do Estado, do carinho, da proteção e do fervor da professora. Mas pela 

condição social de que depende, é certamente inferior, como constituição física, como 

inteligência, como descortino intelectual, ao seu colega burguês, bem alimentado, bem 

vestido, vivendo em um ambiente espiritual sadio e recebendo no lar uma educação 

sistemática. Em geral, na classe o burguês suplanta o operário e a professora é levada 

a preferir os que melhor assimilam seus ensinamentos e fazem honra ao seu zelo 

pedagógico. Assim, praticamente a escola é para esses da vanguarda, que os pais 

encaminham em casa e que só se preocupam com o estudo.”112 

O recorte é nítido: de um lado burgueses, de outro proletários. A diferença social 

que os separa é flagrada por Frota Pessoa enquanto diferença de condições de 

escolarização. A precariedade do ambiente familiar proletário torna o desempenho 

escolar das crianças provenientes dessa classe social inferior ao das crianças vindas do 

outro grupo social. E portanto, menos sujeita à tutela do Estado, bem como às 

propriedades disciplinares da escolarização. A orientação da escola segundo seu 

entendimento é majoritariamente favorável às classes abastadas da sociedade que ali 

poderiam encontrar uma instrução de qualidade e gratuita. Além disso, ao focalizar as 

características familiares, Frota Pessoa indicou o espaço fundamental onde lhe pareceu 

estar localizada a situação nociva e perversa em que pessoas desprovidas de benesses 

econômicas e sociais, quanto à constituição física, intelectual e moral eram 

sistematicamente preteridas pelo ensino público. Essa forma da escola acolher os alunos 

levou-o a uma conclusão que contrariava a visão que se tinha das finalidades da escola 

pública e das expectativas sobre a educação da classe operária: 

“Isto eqüivale a dizer: os alunos que precisam de assistência do Estado, porque 

sem ela ficariam analfabetos, aprendem apenas a ler, escrever e contar, em dois ou três 

anos.”113 

Não se tratou, entretanto, de um crítica inequívoca. O próprio título do livro 

onde ela seria publicada em 1924 o sugeria: Educação e rotina: teses heterodoxas. Com 

efeito, meses antes da virada da década, um autor que se subscrevia H.T. publicou, na 

mesma revista que Frota Pessoa, uma resposta aos seus ensaios. O tom era também de 

polêmica, mas o alvo, um outro. Não era a escola pública ou a municipalidade que 

produziam o analfabetismo, suas causas eram sociais: 
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“A capacidade das escolas não está esgotada, como não está igualmente a da 

Municipalidade para a expansão do ensino. A massa de analfabetos que não recebem 

instrução tem outras origens e outras causas, que devem ser procuradas fora da 

concorrência dos melhores providos de recurso. Ela deriva de causas sociais: do 

atraso, da desordem e do egoísmo dos pais que não enviam os filhos a escola porque 

não vêem necessidade disto, porque descuram do presente e do futuro da família e 

porque se valem do trabalho dos filhos em casa ou no serviço remunerado alheio; da 

miséria que não permite a obtenção do calçado e da roupa para a freqüência 

escolar.”114  

O autor aponta a família e a miséria como a origem da falta de instrução das 

classes proletárias. O entendimento sobre a educação que as famílias dessa origem 

social tinham e as condições econômicas em que se encontravam pareciam-no 

igualmente responsáveis. Ao contrário de Frota Pessoa, que via a instrução pública a 

partir da concorrência entre entidades sociais monolíticas, H.T. apontava para a 

capacidade instalada do aparelho público de ensino. A diferença foi substancial no 

argumento de H.T. porque permitiu-lhe identificar uma falta de demanda das classes 

proletárias pela escolarização oficial e não uma disposição pela concorrência. O que 

esse grupo social buscava na escola pública, quando recorria a ela, era instrução básica, 

não educação, para tal propósito dois ou três anos bastavam.115 As representações que 

H.T, assim como Frota Pessoa, tem das classes operárias apartava-as das normas 

expressas ou tacitamente aceitas e dos ritos que procuravam fazer circular certos valores 

e normas de comportamento dos quais a escola pública procedia. 

Assim, nos debates ocorridos nas páginas da A Escola Primária, em fins da 

década de 1910, as classes proletárias só tiveram direito a uma qualificação limitada: a 

instabilidade social. Por um lado, o estado de miséria as levava a ver na escola o 

caminho de acesso para o funcionalismo público. Por outro, o mesmo estado de miséria 

conduzia-os a outro percurso, marginal à vida civil e à ordem produtiva. De qualquer 

modo, era a representação de um grupo social volátil que, embora instrumento essencial 

para a organização do trabalho livre nas fábricas, desejava escapar ao  horizonte social 

de sua origem, para cima ou para baixo. 

Para cima, procurava a escola pública a fim de “evadir-se de sua categoria 

social”. Tratava-se de um percurso escolar feito de novas aquisições simbólicas, novas 
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referências culturais, por meio das quais se aprofundava o fosso com o meio de origem, 

pois contribuíam cada vez mais 

“para desclassificação de um grande número de indivíduos, que, evadidos de 

sua categoria por uma instrução muito superior as próprias necessidades, não podem 

contudo, forçar a porta das categorias estranhas as suas aptidões naturais.”116 

Para baixo, resistia ao “papel manipulador” da escolarização oferecida pela 

instrução pública. Nesse caso preferia a “disciplina da rua” à disciplina escolar na qual a 

sua pobreza era motivo de escárnio. As classes proletárias procuravam, assim, escapar à 

função “altamente niveladora e uniformizadora da escola primária” cujo objetivo, para 

muitos educadores, era corrigir-lhes as taras e localizações atávicas, os abusões do 

meio, os erros inveterados, os maus hábitos já estratificados. Essas eram as condições 

morais que se julgavam adquiridas pela criança quando atiradas na promiscuidade das 

fábricas e oficinas, onde “os exemplos de amoralidade eram freqüentes e detestáveis”, 

ou, então, deixadas na ociosidade das habitações coletivas ou aglomerados de casebres 

em que moravam os pais, nos quais “não eram melhores os incentivos ao seu caráter, 

ainda em formação.”117 

A classe operária foi vista com desconfiança pela escola primária no começo do 

século XX. Ela representava um enquisto cultural que cindia o indivíduo entre o desejo 

de “ascensão social” e a prática da “delinqüência.” Era, por assim dizer, uma classe 

social ainda pouco afeita ao tipo de conhecimento ensinado na escola pública. Ela 

buscava instrumentos de ascensão social num espaço que se destinava a educar para a 

vida civil. Igualmente buscava afirmação social e econômica num ambiente de 

confirmação cultural. Quando o operariado mandava seus filhos à escola pública 

esperavam dela os recursos indispensáveis ao trabalho cotidiano, resistindo ao longo 

período de submissão às regras da disciplina escolar. Essa representação fazia eco à 

inquietação das elites frente aos movimentos sociais que iam se organizando na capital 

nesse período. Com efeito, tomava-se com freqüência a escola primária como 

concorrente às formas cotidianas, políticas ou sociais, de estruturação do horizonte 

cultural do indivíduo engajado nesses movimentos que, com uma instrução rudimentar e 

mal orientada, se atirava 
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“preferentemente à leitura de publicações inspiradas em idéias subversivas da 

ordem social e aos folhetos de literatura barata, imoral, e que destituídos de senso 

crítico, por falta de educação, se vai embebendo de teorias más, vai pervertendo 

progressivamente o seu caráter, até tornar-se um ente perigoso ou, na melhor hipótese 

um inoportuno, por seu latente espírito de revolta injustificada, e incomodo, pela ânsia 

de transmitir suas idéias e angariar prosélitos, que muitas vezes lhe são ouvidos, 

desviando-se do bom caminho da ordem e do trabalho produtivo.”118  

Manter os indivíduos no bom caminho da ordem e do trabalho produtivo era a 

função reservada ao ensino elementar nas representações acerca da freqüência operária 

à escola pública. Elas permitem demarcar muito claramente as etapas que deveriam 

assegurar o acesso da criança pobre aos padrões de comportamento socialmente 

valorizados pelas elites burguesas. Inicialmente, o zelo pedagógico construiu as 

estratégias apropriadas à facilitação do aprendizado das novas referências sociais por 

parte das crianças pobres. Ele constituiu o explícito de todo discurso sobre as práticas 

que pouco a pouco penetraram num processo de escolarização centralizado na disciplina 

moral e na organização do trabalho ordinário das crianças. Depois, o estabelecimento da 

assistência às crianças das classes operárias definiu aquilo que a escola consideraria 

como prioridades dessa categoria social. Tomando a saúde, a moral e a inteligência 

como atributos distintivos dos indivíduos fez do acesso à escola e da vigilância médica e 

sanitária também uma estratégia de regulamentação social, de administração de 

necessidades básicas de sobrevivência. Com o pretexto de garantir a freqüência escolar 

das crianças pobres e de assegurar-lhes um bom rendimento escolar, as diversas 

iniciativas de alimentação, exame de saúde e conformação de hábitos sadios expandiram 

para a escola as práticas higienistas da medicina preventiva. As práticas de assistência 

social trouxeram à linguagem escolar todo o repertório do discurso clínico. Há, ainda, a 

sistematização do trabalho. As concessões feitas aos métodos ativos de aprendizagem 

tomaram como ponto de partida a criação de hábitos de trabalho, de bons cidadãos e do 

caráter moral. Eram respostas endereçadas ao contexto de uma economia de mercado 

que aos poucos ia dominando as plataformas políticas de administração da sociedade. 

Finalmente, a formação moral e cívica reuniu em torno dos programas escolares as 

estratégias pedagógicas projetadas para incentivar as crianças a desenvolverem uma 

disciplina individual e interna. O que se exigiu foi uma escola pública capaz de cultivar 
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sentimentos e habilidades “autoperpetuantes” dos arranjos sociais e políticos 

responsáveis pela unidade nacional. 

Na reforma Carneiro Leão, o programa das escolas primárias foram mais atentos 

a esses procedimentos que propriamente aos conteúdos a serem ensinados. Carneiro 

Leão, no texto de introdução aos programas primários, preconizava para a escola a 

necessidade de um esforço educacional direcionado para preparar “desde cedo o 

indivíduo para tomar parte ativa na vida do seu meio, despertando na criança o 

sentimento da responsabilidade”. Adicionalmente confiou ao próprio programa a tarefa 

de fornecer aos professores e alunos os instrumentos necessários para esse esforço: 

“Assim quando transmitimos pelo programa o culto da saúde, de hábitos sadios, 

de horror às moléstias e das demais defesas estabelecidas numa educação higiênica 

meticulosa completada por uma cultura física racional; quando buscamos ensinar a 

agir, amando a atividade realizadora nos trabalhos manuais e agir com utilidade, 

interessando a escola na escolha da profissão adequada a cada qual e a cada meio; 

quando procuramos orientar a educação cívica e moral na direção dos deveres de uma 

democracia e da confraternização entre os homens; quando queremos adotar os 

métodos mais ativos, mais práticos e mais acessíveis a preparação das novas gerações, 

estamos contribuindo para fazer da escola um fator de equilíbrio social.”119 

Fernando de Azevedo segue totalmente Carneiro Leão ao publicar nos 

programas escolares de 1928 instruções metodológicas para o ensino primário. Nessas 

instruções, entretanto, há ainda um conjunto de representações sobre a instrução pública 

que inscreve os programas em sua dimensão mais singular e ajustada às atividades do 

professor:  

“Os programas, de acordo com a nova concepção, não podem ser nem tão 

rígidos e limitados, que tornem a sua aplicação quase mecânica (seria substituir uma 

rotina por outra), nem tão amplos, que tornem, em um sistema de organização escolar, 

impossível ou difícil o controle rigoroso do ensino e de seus trabalhos. Os programas 

não podem fixar a matéria a ensinar, senão em torno de três ou quatro grandes centros 

de interesse (por exemplo: a natureza; o trabalho; a sociedade), à volta dos quais os 

conhecimentos se desenvolvam e se alarguem, como uma idéia em marcha, partindo do 

particular para o geral, das coisas mais elementares e concretas para as idéias 

abstratas. É dentro desses programas, de linhas gerais mas limitados e precisos, que se 

                                                           
119 “Edital dos novos programas.” op. cit. 
 



 88 

desenvolve a atividade do professor, que pode e deve executá-lo com fidelidade, quanto 

à extensão e quanto ao plano de distribuição da matéria, mas com variedade de 

processos e recursos, de que seja capaz dentro de uma orientação geral e uniforme.”120 

O espírito geral das inovações pedagógicas introduzidas nas escolas públicas 

durante a década de 1920 parecia aplicável ao aprendizado, por parte da criança, das 

atitudes e dos conhecimentos desejáveis, ou socialmente valorizados. Ele participou de 

três dimensões da noção de educação, compartilhada pelas autoridades de ensino desde 

o século XIX: em primeiro lugar, solicitava a formação de qualidades morais nos 

educandos. Mas, ele trouxe também, às escolas, sistemas móveis de ensino que 

valorizavam a ação do corpo nos processos de correção dos comportamentos tidos como 

desviantes ou anormais. Enfim, era todo feito de oportunidade, observação, penetração 

psicológica e autoridade moral, aformoseava as sistematizações e metodologias de 

ensino ao dinamismo infantil. 

Em contrapartida, na escola primária, as reestruturações dos programas em 1926 

e 1928 acolheram a pedagogia ativa acrescentando-lhe as exigências de um plano de 

reformas sociais. Preconizavam-se a orientação profissional, a formação patriótica e a 

educação popular como um modo de contribuir para a organização da mão de obra, para 

a consolidação de uma identidade cultural e para a regeneração física da população e 

moral dos costumes sociais. Na mesma medida que os programas escolares foram 

alinhados ao projeto de reformas sociais, aproximaram-se os enunciados sociais 

articulados junto à escolarização das classes operárias do apanágio político da reformas 

da instrução pública. A evocação desse encontro serviu para justificar grande parte das 

deliberações pedagógicas adotadas pelas reformas Carneiro Leão e Fernando de 

Azevedo. 

Deliberações oficiais 

As instruções que procederam dos programas escolares primários revelam com 

bastante clareza o que esteve em jogo nas reformas do ensino público. Elas são 

expressão de textos oficiais produzidos nas gestões Carneiro Leão e Fernando de 

Azevedo, por seus gabinetes, suas administrações ou pelos órgãos de inspeção que as 

secundaram. São portanto, segundo a definição de Jean Hébrard e Anne-Marie Chartier, 

prescrições para uma “escola ideal, coerente e eficaz, na qual os meios e os fins se 

                                                           
120AZEVEDO, Fernando de. “A escola nova e a reforma: introducção aos programmas de escolas 
primárias.”  op. cit., p. 17 e 18.  
  



 89 

articulam de modo seguro, sem jogo ou atritos, na evidente racionalidade das palavras 

que explicam pacientemente o que deve ser o mundo e como fazer para que ele assim 

seja.”121 E, por isso, formam um conjunto de  representações que dizem aquilo que a 

escola deveria ter reconhecido do contexto do qual fazia parte, o que ela deveria 

submeter aos usos pedagógicos ou aquilo que se impunha fazer para adaptar o ensino 

aos novos tempos.122 

Trataram-se de prescrições gerais no caso da reforma Carneiro Leão e 

minuciosas nos textos publicados durante a reforma Fernando de Azevedo, mas sempre 

em acordo com os postulados que, embora não pertencessem à escola, constituíam o 

discurso sobre a escolarização. As reformas da instrução pública na década de 1920 

pareceram legitimar-se sobre o amplo consenso dos órgãos oficiais de ensino a respeito 

do papel da escola na sociedade, educar. Esse seria o sentido da escolarização planejada 

pelas reformas Carneiro Leão e Fernando de Azevedo, sua fórmula política seria a 

educação popular. 

Tem-se com Carneiro Leão uma série abrangente e geral de instruções a respeito 

dos métodos de ensino, das finalidades sociológicas da escolarização e das suas práticas 

pedagógicas introduzidas, pela reforma dos programas da escola primária em 1923, no 

aparelho de instrução pública do Distrito Federal. Ela começa com a concessão feita a 

“evolução pedagógica”: 

“Hoje não há ensino e muito menos educação sem o conhecimento seguro, 

físico, mental e moral da criança. 

Há, em tal sentido, uma revolução no mundo, que começou pela preocupação de 

tornar a vida da criança feliz na escola, deixando-lhe a individualidade surgir, 

espontaneamente, sem contra facções nem tiranias. E a preocupação dilatou-se e de 

exclusivamente pedagógica passou a sociológica.”123 

Essa “evolução pedagógica”, apreendida por Carneiro Leão como preocupação 

sociológica, tornava possível, por um lado, prescindir das “aprendizagens mais 

sofridas”, ao permitir uma orientação menos livresca e mais prática para o ensino. Por 

outro lado, entretanto, essa mesma evolução, fazia indispensáveis para a eficiência e 

mestria da escolarização, a classificação da inteligência dos alunos, o inventário das 
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condições de saúde física e mental das crianças, as estatísticas dos progressos e recuos 

dos índices de freqüência, matrícula e aprovação e os gráficos de altura, circunferência 

torácica e peso.  

A reforma dos programas escolares em 1923 procurou corresponder às 

exigências dessa evolução. Reorganizou a cultura física, dando a primazia aos 

exercícios naturais, aos jogos, à ginástica de conjunto e aos exercícios de flexão, e ao 

ensino de higiene, intensificando o uso de fichas sanitárias para o controle e exame das 

condições de saúde dos escolares. Solicitou que se incluísse nas atividades ordinárias da 

escola as disciplinas de desenho, trabalhos manuais, modelagem e as práticas de 

jardinagem, horticultura, pomicultura e agricultura. E, também, procurou impregnar de 

praticidade as disciplinas tradicionais dos programas: os problemas da vida comum e as 

transações comerciais, em aritmética; o conhecimento da terra e do cotidiano carioca, 

em geografia e história; as doenças tropicais, no ensino da higiene. Não obstante, 

chamou a atenção para os instrumentos de que o professor poderia dispor para obter “o 

conhecimento seguro, físico, mental e moral da criança”, imprescindível ao ensino de 

qualidade e ao bom trabalho educativo: 

“A ficha pedagógica, completada pela ficha médica e pelo teste, fornecerá um 

elemento valioso para a conclusão consciente do trabalho do mestre no que diz respeito 

ao conhecimento do aluno.”124 

Basicamente, as esperanças contidas nesse modo de exercer a docência pareciam 

alimentadas por um outro tipo de instruções oficiais, as que diziam para que deviam 

servir as escolas. São, geralmente, as exortações encontradas nas justificativas de 

reforma da instrução que melhor ilustram as tentativas de alterar as representações sobre 

a escolaridade. Dirigidas ao prefeito, esses textos pertenceram a um corpus 

precisamente localizado administrativamente: eles falam da escola pública e em nome 

dela. Eles privilegiam o contexto em que se dá a escolarização, em vez das práticas 

pelas quais ela se realiza, para justificar aquilo que a escola tenta fazer para submetê-lo 

aos seus usos e dispositivos. 

A justificativa de reforma do ensino público enviada por Carneiro Leão ao 

prefeito do Distrito Federal, Alaor Prata, em 1924, traz nas exortações sobre as 

finalidades sociais da escola uma sombria representação do contexto com o qual o 

ensino público trabalhava: 

                                                           
124 “Edital dos novos programas.” op. cit. 
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“Quando observamos os nossos escolares, sobretudo em certos bairros, e vemos 

quantas crianças há aí, sofrendo de fome crônica, desnutridas, debilitando-se dia a dia 

mais, numa marcha direta e fatal para a tuberculose, ficamos sôfregos para que seja 

possível ao poder público vir em auxílio de uma percentagem notável da geração 

infantil, que se estiola. No entanto, toda essa gente, que vai mais tarde encher os 

hospitais e fazer-se um constante elemento de infeção, um peso morto para a sociedade, 

poderia salvar-se na escola, onde o problema é relativamente fácil.”125 

A disjunção construída por Carneiro Leão entre a população que freqüentava e a 

função que tinha a escola é capital, e explicita claramente o papel previsto pela reforma 

do ensino à instrução pública: salvar da inutilidade a parte desnutrida, debilitada, 

tuberculosa e infectada das novas gerações. A prática higienista foi tanto o meio para 

combater esse estado de coisas quanto a maneira de iniciar a criança nos cuidados com a 

saúde. Assim, os hábitos sadios se formariam na escola: 

“(...) desde a entrada nas classes, obrigando a criança a estar limpa, a não 

cuspir, a ter o seu copo individual, a fazer exercícios ao ar livre e afinal por intermédio 

do pelotão de saúde a praticar diariamente um verdadeiro código de saúde.”126 

Ao fazer da escola um instrumento da medicina preventiva, a reforma da 

instrução pública organizada por Carneiro Leão formaliza as atividades em torno de um 

dos suportes privilegiados da educação moral, o corpo. Ele foi o objeto visado pela ficha 

sanitária, nela pedia-se ao médico que discriminasse os antecedentes pessoais do aluno, 

a situação de saúde da família e todas as indicações relativas à saúde e ao estado físico e 

mental do educando. Dela constavam exames clínicos, vacinações e medições capazes 

de determinar tanto as condições de vitalidade da criança carioca quanto o seu tipo 

físico. Desejava-se, com esses dados, colocar 

“(...) as crianças defeituosas nos seus lugares, dirigi-las com segurança para a 

educação física, enviá-las à clínica médica ou dentária, incluí-las no número das que 

recebem o copo de leite ou a sopa escolar, mandá-las (infelizmente só no 15º distrito) 

para a escola de débeis e até interná-las no hospital para tuberculosos, por intermédio 

da Cruz Vermelha Juvenil.”127 

Os novos aparelhos de educação, orientando estritamente cada caso, colocariam 

o corpo sob observação e seus gestos no molde. A ação sobre o corpo na escola, 

                                                           
125 CARNEIRO LEÃO, Antônio. “O ensino municipal no Distrito Federal: justificação de reforma pelo 
Diretor geral da Instrução.” op. cit., p. 197. 
126 CARNEIRO LEÃO, Antonio. O ensino na capital do Brasil. op. cit., p. 61. 
127 idem., p. 127. 
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progressivamente dominada pela disciplina pedagógica, e submetida às instâncias da 

medicina, misturava instrumentos móveis e dispositivos espaciais para “corrigir” os 

comportamentos dos educandos. As fichas sanitárias, as atividades do pelotão de saúde, 

as enfermeiras visitadoras, as inspeções médicas hauriam lições dos empreendimentos 

escolares em torno da higiene e da saúde. Em contrapartida, as instalações dos prédios 

escolares, suas condições de ventilação e iluminação e as características de sua 

arquitetura, no que se referia à capacidade e dependências, deveriam contribuir para que 

as crianças adquirissem intuitivamente as noções fundamentais de higiene. Ao fazer da 

higiene uma preocupação escolar, a reforma Carneiro Leão tornava patente a 

convergência de objetivos entre os exercícios escolares e as práticas de profilaxia social.  

Tal convergência pode ser atribuída à escola primária, que  pouco a pouco 

incorporou o zelo profilático por meio do qual o poder público vinha resolvendo os 

problemas causados pelas epidemias, pelas endemias e pelos conflitos urbanos. A 

princípio organizando-se institucionalmente, a inspeção médica, as restrições à 

matrícula de crianças não vacinadas, as sucessivas reformas dos programas escolares, 

expressavam os cuidados tomados com a ordem de comportamentos e conhecimentos a 

serem legitimados pela escola. Depois,  introduzindo em classe estratégias de ensino 

forjadas para cultivar esses conhecimentos e comportamentos, os métodos ativos 

procuravam dar as melhores condições de “formação da infância e da juventude a fim 

de tornar a vida do país mais equilibrada, mais próspera e mais feliz.” E, por fim, 

alinhando, passo a passo, seus critérios de exclusão pelas referências disciplinares da 

sociedade, os testes psicológicos, os exames médicos, os sistemas de avaliação aferiam 

seu valores a partir de uma proximidade muito grande com os conceitos de procedência 

médica ou psicológica. Separavam-se os normais dos anormais, discriminavam-se os 

capazes e os incapazes. Do mesmo modo, as regulamentações administrativas e os 

compêndios de pedagogia, cada vez mais próximos da ordem produtiva, burocrática ou 

criativa, selecionavam, classificavam e definiam os critérios de competência escolar, 

mandando punir a criança infratora e admoestar os comportamentos desviantes. 

Assim, a reforma Carneiro Leão atualizou os programas escolares e renovou a 

aparelhagem institucional da instrução pública sem alterar o modelo republicano de 

transmissão do conhecimento. O centro da formação continuava a ser a moral e seu 

objetivo político, a escola pública ainda educava cidadãos para o trabalho. Dessa forma, 

as iniciativas de Carneiro Leão não chegaram a incluir, como ele próprio admitiu, uma 

reavaliação dos fundamentos do aparelho municipal de ensino. Tratou-se, entretanto, de 
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um conjunto de idéias orientadas para fazer a instrução pública corresponder às 

exigências do meio social e da época a que pertencia.128 

Os programas foram reforçados com pronunciamentos mais teóricos, 

perfeitamente similares, entretanto, às instruções que justificavam o plano de reforma 

do ensino. Nelas, a formação do cidadão passava pelo registro do ambiente e do modo 

em que ela deveria se dar 

“(...) sendo o nosso país um grande centro de imigração, o Distrito Federal uma 

cidade eminentemente cosmopolita, na qual todas as raças e todas as religiões e credos 

políticos podem viver e prosperar convém não esquecer que os descendentes dos filhos 

de outras terras, aqui, devem ser brasileiros e, como tais, identificados com as 

aspirações e os destinos nacionais. Daí a necessidade de uma educação cívica 

inteligente, de construção e de afeto e não de divisão e de ódio; um ensino de Geografia 

e de História do Brasil, vivo, animado e consciente e um estudo da língua pátria 

atraente, seguro e profundo.”129 

Quanto à orientação para o trabalho, todo o conjunto de práticas de controle e 

vigilância organizado pela reforma da instrução pública foi mobilizado para o bom 

termo dessa tarefa: 

“Conhecida a criança, física, intelectual e moralmente, através do curso 

primário, pela ficha médica e pela ficha pedagógica: acompanhados os seus progressos 

através dos testes cientificamente aplicados; vigiadas as suas tendências espontâneas, 

estudado o meio econômico e social onde vivam e cresçam, não será difícil o trabalho 

de um gabinete de orientação profissional (...).”130 

A idéia de um gabinete de orientação profissional seria lançada mas não 

implementada. Em todo caso, para ela convergiram grande parte das iniciativas de 

reorganização da estrutura escolar tomadas por Carneiro Leão. Assim, não o gabinete de 

orientação profissional mas o discurso que instaura a sua necessidade, as representações 

articuladas por ele sobre o modo de organizar a mão-de-obra e, mesmo, as 

características do trabalho moderno, talvez tenham tido como dispositivo de controle 

um papel decisivo. Portanto, a reacomodação da estrutura produtiva das grandes capitais 

                                                           
128 CARNEIRO LEÃO, Antônio. “O ensino municipal no Distrito Federal: justificação de reforma pelo 
Diretor geral da Instrução” op. cit., p. 181.  
129 idem., p. 201. 
130 idem., p. 190. 
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brasileiras, vislumbrada na época sobretudo por Vicente Lícinio Cardoso,131 e 

interpretada pelos historiadores contemporâneos como um movimento cheio de tensões 

sociais e nepotismo político,132 viria cumprir papel destacado nas articulações do 

discurso de renovação do aparelho escolar enunciado pela reforma Carneiro Leão. Em 

todos os textos publicados durante a reforma do ensino essa questão ocupou uma 

posição central: para sua boa solução dirigiam-se, em última instância, toda a panóplia 

escolar. Esperava-se que a escola primária desse caução científica para uma seleção 

social do trabalho, orientando, conforme as aptidões observadas ou desenvolvidas, cada 

indivíduo à profissão que melhor conviesse ao seu tipo físico, nível intelectual e 

qualidades morais, um traço indelével do americanismo de Carneiro Leão: the right man 

in the right place. 

Diferentemente das instruções de Carneiro Leão, o programa organizado para a 

escola primária na reforma Fernando de Azevedo constituiu uma trama densa de 

prescrições metodológicas para o ensino público. Embora ele compartilhasse da mesma 

série de questões que as instruções da reforma do ensino anterior, dedicou-se muito 

mais à construção social dos processos de ensino e de aprendizagem que à exploração 

dos parâmetros contextuais da prática pedagógica. Tratava-se, sobretudo, de uma 

proposta de revisão: 

“Novos fins, novos meios. O desenvolvimento do aspecto social da educação 

imprimiu à escola uma nova finalidade, para cuja realização se propuseram e se 

experimentaram “meios” apropriados. A adoção dos princípios básicos da escola 

nova, que tem em vista finalidade pedagógica e social, implica na rejeição dos “meios” 

não conducentes ao novos fins propostos, e, por conseqüência, na revisão dos métodos 

pedagógicos.”133 

Mais uma vez a concessão foi feita aos princípios ativos de educação. Mas agora 

eram apresentados como corpo de doutrina, numa elaboração feita por apropriações, 

construções e reconstruções, e reunidas sob o nome de escola nova. A publicação dos 

novos programas das escolas primárias em 1929 vinha celebrar essa concessão. 

                                                           
131 CARDOSO, Vicente Licínio. “À margem da história da República.” In.: CARDOSO, Vicente Licínio, 
et. al. À margem da história da República. Inquérito por escritores da geração nascida com a República. 
Rio de Janeiro: Annuario do Brasil, 1924. 
132 CARONE, Edgar. op. cit. MICELI, Sérgio. op. cit. CARVALHO, José Murilo de. Os bestializados: o 
Rio de Janeiro e a república que não foi. São Paulo: Cia das letras, 1987. SODRÉ, Nelson Werneck. op. 
cit. 
133 AZEVEDO, Fernando de. “A escola nova e a reforma: introducção aos programmas  de  escolas 
primárias.”  op. cit., p. 15-16. 
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Somente depois de aprovado o plano de reforma da instrução pelo Decreto n.º 3281 de 

22 de Janeiro de 1928, o termo “escola nova” passaria a organizar o discurso sobre a 

renovação dos métodos de ensino. A sua apropriação pelos programas primários 

procedeu a um trabalho preliminar de informação e formação dos professores. No 

intervalo de tempo que separou a promulgação do novo código de ensino e a publicação 

dos novos programas foram realizados, pela Diretoria Geral de Instrução Pública, uma 

série de dez conferências visando integrar o magistério ao assunto, cursos práticos de 

desenho e modelagem e um conjunto de experiências, observações e ensaios orientados 

pelos inspetores escolares nas escolas primárias ou publicados nos jornais e revistas 

pelas autoridades reconhecidas do saber pedagógico na cidade do Rio de Janeiro. 

Percorrendo boa parte da literatura produzida na capital federal sobre a escola nova, ao 

longo desse intervalo de tempo, o que notei foi um debate movimentado acerca de um 

tema que atingia e abalava a escola pública no seu relacionamento com o conhecimento, 

a sociedade e a cultura. 

Os discursos sobre a “escola nova” produzidos nesse contexto, à primeira vista, 

parecem meras enunciações ideológicas. Entretanto, seguindo-se as instruções oficiais, 

as prescrições que a privilegiaram parecem mais funcionais. Lê-se, por meio delas, 

menos sobre os parâmetros sociais da educação que sobre o tratamento técnico desses 

parâmetros. Em parte, isso significa tratarem-se de textos prudentes, que observaram a 

autonomia da escola e das suas práticas. Por outro lado, indica haver nesses textos uma 

série de normas sobre as tecnologias de aprendizagem cuja finalidade era interferir nos 

objetivos e nos meios da instrução pública. Assim, procurou-se, com essas instruções, 

abranger, de forma integrada, tanto as questões relevantes para os professores quanto os 

problemas colocados pelas condições de escolarização das crianças.  

Ainda aqui as prioridades sociais e políticas são predominantes, entretanto, não 

somente como conteúdos a serem incorporados à grade disciplinar. Ao contrário, foram 

integradas ao programa das escolas primárias enquanto formulação metodológica.  Não 

mais associadas ao conteúdo das disciplinas tradicionais, subsistiram indicadas nas 

práticas prescritas. Assim, o desejo de formar a criança para o trabalho por meio do 

trabalho, que desde o início da República ocupava os debates sobre os programas 

escolares, e com Carneiro Leão participaria da organização escolar, instalou-se, na 

reforma Fernando de Azevedo, no modelo de escolarização almejado para a instrução 

pública: 
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“A escola deve dar ao aluno o gosto e a vontade de afirmar-se, pelo trabalho; a 

consciência da necessidade, da unidade e da constância do esforço; o sentimento da 

dignidade e da beleza do trabalho e a disciplina da atividade cooperativa, da 

solidariedade de ação, orientada para um fim determinado.”134 

A representação é fundamental, registra a maneira como a escola deveria iniciar 

a criança na vida coletiva. A idéia de uma escola pública laboriosa, mas solidária e feliz, 

dominou as recomendações oficiais a respeito das finalidades sociais da educação 

pública. Sua contrapartida foram, entretanto, as explicações reservadas às modalidades 

do aprendizado adequadas para dotar o aprendiz com as capacidades que lhe 

permitissem levar a bom termo essa iniciação: 

“É pelo trabalho em geral que o ensino adquire a maleabilidade necessária a 

resolver os casos individuais, pois no aprender fazendo o método se confunde com o 

próprio trabalho, revelando o processo adequado a cada indivíduo, cujas faculdades 

em cada etapa de sua vida encontram meio de desenvolvimento. Por isso, o trabalho 

manual – um dos aspectos do trabalho – é educativo pela reação que provoca no 

cérebro, devendo em conseqüência ser variado: recortes, modelagem, tecidos, cozinha, 

jardinagem, costura, sloyd e outros, para que resulte desenvolvimento de toda a região 

motora do cérebro.”135 

A organização das atividades manuais, do trabalho educativo, na escola 

contribuía desse modo para torná-la um diversificado e maleável dispositivo de 

instrução e educação. Acreditava-se que por meio dele seriam facilitados tanto o cultivo 

da “boa” moral quanto o encaminhamento para o ensino profissional. No programa de 

1929, entretanto, os trabalhos manuais, como parte dos processos de ensino e 

aprendizagem, têm sua capacidade pedagógica atestada por meio de suas credenciais 

bio-médicas. Elas foram assumidas como fator educativo preponderante dentre toda a 

variedade de ações que seu emprego podia provocar na criança: “é educativo pela 

reação que provoca no cérebro.” Essa passagem revela a atenção dispensada pelas 

explanações pedagógicas aos recursos e prerrogativas do saber médico ao pretender 

passar da forma acadêmica e erudita de enunciação para as realizações objetivas e 

utilitárias. 

                                                           
134 Idem., p. 18. 
135Programmas para os jardins de infância e para as escolas primárias. Rio de Janeiro: Officinas 
Graphicas do Jornal do Brasil, 1929. p. 39. 
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Essa orientação da pedagogia foi decisiva, porque constituía o ponto de partida 

para uma ação educativa orquestrada em dois planos: o plano educacional, de formação 

do aluno para o trabalho e o do desenvolvimento da higiene desse trabalho, um plano 

bio-médico, que aperfeiçoava o precedente pois dava-lhe hábitos higiênicos, despertava 

o sentido da saúde, enrijecendo a resistência do indivíduo para o trabalho. Esses foram 

dois eixos prioritários nas discussões sobre a conveniência de oferecer às classes 

populares uma educação integral.   

“Daí, na reforma, o aparelhamento completo de higiene física do aluno, de 

higiene escolar e de assistência social e sanitária. O inspetor médico ou o inspetor 

dentário, além da função fiscal (inspeção médica), é um educador sanitário, com que 

colaboram o professor de educação física, a enfermeira escolar e o corpo de dentistas 

e, de maneira geral, todo o professorado. A escola do trabalho é antes de tudo, uma 

escola permanente de higiene, pelo próprio ambiente de conforto da escola, pelas suas 

instalações apropriadas e pela ação conjunta de todas as autoridades e auxiliares.” 136 

Eis que se têm instalados de forma decisiva na escola tanto um aparato de 

educação sanitária quanto de profilaxia. A serenidade com que o discurso esclarece as 

normas por que essa aparelhagem higienista funciona na escola primária revela que tudo 

já havia sido dito antes. E, de fato, a articulação entre educar e sanear estava posta, com 

evidência, para o magistério primário desde, pelo menos, a reforma da Escola Normal 

de 1916, quando a disciplina de Higiene fora desmembrada dos conteúdos de História 

Natural.137 Entretanto, para a reestruturação das práticas pedagógicas proposta pela 

reforma da instrução faltava à essa articulação uma forma metodológica conveniente ao 

ensino primário: 

“Ora, o aluno – força em atividade permanente – só exprime com alegria e 

entusiasmo e, portanto, só aproveita o trabalho educativo que realiza com interesse 

sobre material de sua própria observação e para atingir os fins que ele mesmo desejou 

alcançar.”138 

Páginas à frente, o programa tratou dessa questão tecnicamente. Há o uso de um 

certo estilo descritivo para prescrever o modo conveniente de formar os hábitos sadios 

na criança a partir das situações de sala de aula:  

                                                           
136 Idem., p. 19. 
137 Decreto 1.059 de 14 de fevereiro 1916. 
138 AZEVEDO, Fernando de. “A escola nova e a reforma: introducção aos programmas de escolas 
primárias.”  op. cit., p. 18. 
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“A formação de hábitos sadios será obtida nos alunos apresentando-se-lhes os 

conselhos de modo que neles se desperte o desejo de praticá-los. Tais conselhos 

poderão ser verdadeiros centros de interesse para as lições. Os alunos poderão 

desenhar como realizam tais ou quais práticas de higiene, modelar a caneca individual, 

a escova de dentes, o sabonete, os frutos alimentícios, armar em papel-cartão um 

quarto de banho, fazer recortes sobre utensílios para o asseio da casa, nas aulas de 

elocução discutir as condições de um bom quarto de dormir, os alimentos preferíveis e 

a maneira de toma-los, os momentos em que é indispensável lavarem-se as mãos. Farão 

representações sobre assuntos de higiene – a manhã da criança asseada, por exemplo. 

Entoarão canções a propósito da educação sanitária e nas classes mais adiantadas as 

próprias crianças poderão, em colaboração com o mestre, compor as poesias e 

adaptar-lhes musicas conhecidas ou inventadas.”139 

Uma prescrição metodológica dessa ordem, meticulosa e idiossincrática, 

procurava fazer com que o “ensino ativo” ingressasse plenamente na escola pública 

primária. Havia uma preocupação em provocar uma relação dinâmica entre  professor,  

aluno e  atividade; atividade por meio da qual o professor organizaria a experimentação 

dos alunos de modo a formar-lhe o hábito. Os “meios” para alcançar tais “fins” não 

cessam de emergir à superfície do Programa das escolas primárias. Assim como para as 

prescrições sobre higiene, para o ensino das disciplinas de observação (geografia, 

ciências físicas e  naturais) solicitava-se o seguinte: 

“tanto quanto possível deve a criança lidar com aquilo que vai ser objeto da 

investigação e cabe ao professor aceitar, ou mesmo solicitar, dos alunos material 

fitológico, zoológico ou geológico para que sobre ele versem os estudos. Do mesmo 

modo, deve promover experiências de física e medidas meteorológicas, tudo feito pelo 

próprio aluno e não por ele apenas apreciado”140 

Dessa forma, as instruções tornavam patentes que a escola pública, para cumprir 

seu papel social, deveria solicitar a participação dos alunos. Não bastava mostrar e 

explicar os conteúdos ou acumular exercícios escolares, era necessário, 

simultaneamente completar e sistematizar o ensino de maneira a valorizar a ação da 

criança no processo de aprendizagem. A questão era delimitar materialmente os 

conteúdos a serem ministrados em aula, pois convinha  

                                                           
139 Programmas para os jardins de infância e para as escolas primárias. op. cit., p. 51. 
140 idem., p. 32. 
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“cultivar e desenvolver na criança o espírito de observação, fazendo-a utilizar-

se para isso de todos os sentidos e mais ainda reiterar as experiências sempre que delas 

não tenha colhido todo o material desejável. Ir-se-á habituando a ver sabendo o que vê 

e como vê a sentir com consciência do que sente e de como sente.”141 

Esta é uma instrução que se acha na seção referente às disciplinas de expressão 

(linguagem, desenho e trabalhos manuais), mas logo nota-se sua validade no tocante às 

disciplinas consideradas infensas aos processos de “aprendizagem espontânea” por meio 

dos quais se caracterizava a escola nova, como a história, por exemplo: 

“Justamente porque a história não possui os recursos naturais de material 

oferecidos por outras disciplinas, deve o professor recorrer a todos os meios possíveis 

de visualização e materialização do ensino, como a apresentação de estampas, a 

utilização das projeções, fixas ou animadas, as dramatizações bem compreendidas, a 

organização de quadros e álbuns de estampas colecionadas pelos alunos, a visita a 

locais históricos, monumentos e museus.”142 

Não obstante isso, ainda havia uma certa adaptação dessas exigências às do 

método indutivo e intuitivo. Para o ensino de aritmética as instruções do programa 

propunham: 

“Procurando sempre fazer com que o ensino da aritmética e da geometria, como 

aliás, o das demais disciplinas, decorra da vida prática e a ela se prenda, o professor o 

encaminhará de modo que produza no aluno justo equilíbrio entre o raciocínio e o 

cálculo mental ou escrito, ligando-os objetivamente, a fenômenos de representação 

concreta, partindo do exemplo para o preceito, do fato para a exposição de princípios, 

dos problemas da vida cotidiana para as noções abstratas.”143   

Por trás de todas essas concessões aos “métodos ativos” de ensino, existiu uma 

maior exploração e programação de forças físicas na escolarização das crianças. Tais 

concessões supunham um uso mais intenso dos materiais escolares ou dos instrumentos 

pedagógicos para consolidar a aprendizagem infantil: com os trabalhos manuais, a 

aparelhagem sanitária e o cinema educativo a escola interpelava, de forma reiterada, não 

só o conhecimento do aluno, mas as suas ações, sua motricidade, sua higiene, seu olhar. 

Dessa perspectiva, as condições materiais do ensino detiveram muito da atenção das 

reformas escolares ocorridas na década de 1920. Em parte, porque reforçavam os 
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recursos e as prerrogativas metodológicas dos programas escolares estabelecendo 

vínculos cada vez mais estreitos entre o modo de funcionamento das transmissões 

educacionais e as formas dominantes de controle social: a estatística, a catalogação, a 

classificação, o inventário, a censura etc. Por outro lado, porque solicitavam uma outra 

dinâmica das relações professor-aluno ao reivindicarem um sistema relacional, que para 

melhor se estender, devia antes, multiplicar as mediações entre os alunos e o 

conhecimento. Assim, o investimento em torno da utensilagem pedagógica proporciona 

uma prova visível do critério empregado pelo programa de 1929 para reorganizar os 

significados da escolarização das classes populares e o valor social de seus imperativos 

funcionais: a justificação utilitária.  

Fernando de Azevedo costumava expressá-lo lembrando o postulado formulado 

por Sêneca, que dizia: “o que não é útil ao enxame, não é útil à abelha.”144 O discurso 

sobre a instrução pública deixava de proceder da idéia que se tinha da escola primária 

como aparelho de formação ou adaptação do indivíduo para a vida social. O que parecia 

interessar, naquele momento, aos reformadores, era consolidar o modo de socialização 

conveniente ao indivíduo ainda na escola primária. Nesta visão, os programas de ensino, 

ao mesmo tempo que assumiram a homogeneidade lingüística e cultural como uma das 

finalidades da instrução pública, estabeleceram no método pelo qual os exercícios de 

classe eram conduzidos parte da responsabilidade no modo como se deveria 

universalizar os padrões cognitivos e, de comportamento, associados ao ideal cívico e 

moral de socialização escolar. 

A preocupação com essas questões é transparente na reforma Fernando de 

Azevedo. Na seção consagrada à educação social, instruía-se o professorado a utilizar-

se dos jogos coletivos e das discussões em grupo como forma de desenvolver as 

qualidades da boa cidadania, pois consideravam-se essas práticas 

“(...) excelentes oportunidades para esse cultivo dos sentimentos afetivos, do 

espírito de cooperação e das qualidades dependentes da vontade, podendo-se ainda 

aproveitá-los para aprendizagem de regras práticas de proceder.” 145 

Entretanto, para além dessas determinações objetivas do fazer escolar, a 

propaganda incessante de atitudes coletivas passaria a integrar o discurso escolar. A 

escola pública enfrentou, por conta disso, um duplo desafio: organizar uma abordagem 

de conteúdos que mobilizasse a solidariedade numa comunidade profundamente 
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diferenciada étnica, cultural e socialmente e juntar os elementos capazes de traçar uma 

nova cultura de participação política. Neste ponto, a orientação dos programas foi mais 

feita de oportunidade e entusiasmo missionário que estritamente de prescrições, embora 

elas existissem e reforçassem toda a sistematização da grade disciplinar e da 

organização estrutural da escola primária prevista pela reforma da instrução pública de 

1928: 

“Todo professor, de acordo com os ideais da escola nova, é um educador: o 

professor que, dando a sua lição, julgou concluída a sua tarefa, não é digno da 

profissão que exerce, no interesse público. A ele é que cabe contribuir para a educação 

moral e cívica, pelo exemplo constante e pelas oportunidades que lhe dá o ensino a seu 

cargo. Não há matéria, não há atividade escolar, não há solenidade que não dê ensejo 

a uma lição de moral ou de civismo. Incutir no espírito do aluno a consciência do dever 

e da responsabilidade; formar-lhe o caráter; criar e desenvolver o espírito de 

brasilidade, despertar-lhe a consciência dos deveres de cidadão, não é, pelo seu 

alcance, tarefa de um ou vários mestres, mas de ‘todo o corpo de professores’, unidos 

por um ideal comum e empenhados, por um profundo sentimento cívico, em preparar o 

cidadão capaz de amar a sua terra e revelar, como a prova maior desse amor, o 

espírito de sacrifício, o desprendimento pessoal, a disciplina e o hábito do trabalho, em 

uma palavra: o cumprimento do dever.”146 

O programa das escolas primárias de 1929 louvou e impôs a trilogia 

solidariedade, cooperação e iniciativa como norma da configuração metodológica do 

ensino. De certa forma, é a ela que recorre a escolarização estatal para definir e 

estabelecer a configuração pública da instrução popular. Neste ponto, toda a 

preocupação das instruções oficiais sobre o método é fazer os professores entenderem 

que a educação escolar também era importante pelo seu valor social. Desde logo, 

redefiniram as funções cívicas e morais da escola primária como expressão de disciplina 

social, hábito que deveria fazer parte da cultura geral de cada cidadão. E, nesse sentido, 

os “métodos apropriados” dificilmente apareceram dissociados do essencial: sempre, em 

qualquer matéria ou atividade escolar, figuravam como o prolongamento necessário das 

instruções sobre as qualidades e os sentimentos necessários a sociabilidade tanto 

espiritual quanto material da nação.  
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Em parte, trata-se de uma questão política, talvez macro-estrutural, de 

dominação social ou ideológica esboçada sob a alça de mira de uma arma posicionada 

no governo republicano. Para o momento, a tarefa da Diretoria Geral de Instrução 

Pública era proporcionar a institucionalização de uma política de escolarização 

estritamente atenta ao controle social das classes trabalhadoras. O imperativo da 

administração e o apoio a manutenção da legitimidade e do controle do status quo 

predominavam.  

Entretanto, por outro lado, o que se tem são intelectuais e professores 

interessados em estabelecer uma prática e um programa de instrução pública capazes de 

reabilitar uma sociedade que julgavam incapaz de melhorar por si mesma. Ambição 

impregnada de política, poder e Estado, as reformas do ensino na capital federal 

responderam primeiro a uma leitura social do Brasil, depois a um projeto de 

reorganização estrutural da sociedade e, por último, às exigências do exercício técnico e 

administrativo do aparelho escolar. Basicamente, buscavam consolidar um ideal 

abrangente de disciplina social como padrão dominante de escolarização popular.  

De qualquer modo, o que as reformas da instrução pública na década de 1920 

colocaram em jogo no Rio de Janeiro foi a negociação de novas circunstâncias para a 

prática do ensino e de novas estruturas para a educação. Havia nisso uma clara tomada 

de posição de ambos os reformadores em favor da organização de um sistema de ensino 

capaz de fazer da instrução pública um bloco, cujas partes se ajustassem e se 

completassem num todo acabado e perfeito. 

 

Estratégias e representações de reforma 

 

Foram discriminadas três circunstâncias principais. A primeira esteve associada 

à forma de administração da Diretoria Geral de Instrução Pública: consolida, quando 

não institui, padrões de controle e domínio do aparelho pedagógico da capital federal. A 

segunda foi identificada junto aos conflitos sociais procedentes das relações entre a 

cultura escolar e a cultura popular, “tensão” impregnada de cumplicidade com o meio 

cultural de onde a criança proveio.147 

                                                           
147 POMPUGNAC, Jean-Claude “Relatos de Aprendizagem.” In. FRAISSE, Emmanuel; POMPUGNAC, 
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Nos programas das escolas primárias, Carneiro Leão expressou o elo 

fundamental entre a administração da instrução pública e as tensões sociais, e 

naturalmente escolares, da cidade carioca. Num regime político em que, como verificou 

Roque Spencer Maciel de Barros ao analisar a ilustração brasileira148 e o confirmou 

Alfredo Bosi em suas considerações sobre o liberalismo republicano149, o cientificismo 

conviveu ao lado do liberalismo conservador esta era a racionalização principal a ser 

instituída. Assim, Carneiro Leão escreveu: 

“O dever de todo homem de estado é observar quais os defeitos e falhas do seu 

povo para fazer com que se oriente a escola desde o jardim de infância até a 

Universidade, na direção mais conveniente a uma reação eficaz. A escola pode tornar-

se não apenas um fator de preparação para a vida, mas da melhor preparação.”150 

Antônio Carneiro Leão pensou seus deveres de “homem de estado” enquanto 

atividade discricionária: julgar quais os defeitos e falhas deveriam ser vislumbrados 

pelo aparelho escolar a fim de que fossem corrigidos. Tratava-se de neutralizá-los em 

nome de uma melhor preparação para a vida, de uma perspectiva de ordem social última 

e estável. O melhor modo de fazê-lo, acreditou, era assegurar  um percurso escolar que 

pudesse incorporar as relações entre o que deveria ser e aquilo que era em um sistema 

coerente de educação popular. 

Fernando de Azevedo mostrou-se igualmente crente: 

“Não é, por um lado, em qualquer das peças do ensino, por mais bem acabada 

que seja, mas no conjunto de todas as peças rigorosamente articuladas, que reside a 

eficiência de um aparelho pedagógico proposto à educação das massas populares. (...) 

Por outro lado o reformador tem de encarar a educação como um problema brasileiro, 

se quiser definir precisamente no tempo e no espaço, as principais questões escolares, 

os seus dados e as suas soluções.”151 

A terceira circunstância fundamental relacionou-se com o entendimento dos 

parâmetros contextuais da escolarização desejada. Este aspecto foi, talvez, o elemento 

mais crucial das reformas da instrução, quando relacionada com a evolução urbana do 

Rio de Janeiro. Por isso, uma vez que 

                                                           
148 BARROS, Roque Spencer Maciel de. A ilustração brasileira e a idéia de universidade. São Paulo: 
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149 BOSI, Alfredo. Dialética da Colonização. São Paulo, Cia das Letras, 1989. 
150 “Edital dos novos programas.” op. cit. 
151 AZEVEDO, Fernando de. A reforma do ensino no Districto Federal: discursos e entrevistas. op. cit., 
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“Já tivemos o ‘governo saneador’ de Oswaldo Cruz. Depois do saneamento da 

cidade e, paralelamente com a obra de Oswaldo Cruz, surgiu com o prefeito Passos o 

seu primeiro ‘remodelador.’ Tudo faz crer que chegou a hora, que já estava tardando 

de um governo fundamentalmente ‘educador’.”152 

Com base nessas referências iniciais, foi estabelecido o elo entre as reformas da 

instrução pública, a campanha sanitarista e a remodelação da cidade. Esta aproximação 

não foi à toa, ela fornecia a identidade e a solidariedade do interesse (do poder) público 

que sugeriam às iniciativas de remodelação da instrução municipal o relevo das grandes 

realizações inspiradas pelo cenário apologético da civilização. Os vínculos com a 

reestruturação urbana e produtiva da cidade eram então nítidos e, muitas vezes, 

explicitamente estabelecidos à medida em que as reformas do ensino iam inserindo, por 

meio das instruções oficiais ou dos programas de ensino das escolas públicas 

municipais, um bloco de conhecimentos e práticas cada vez mais relacionado com os 

assuntos cotidianos da vida social. 

Essas circunstâncias, que as reformas da instrução pública motivaram, não se 

resumiram aos enunciados. Elas tiveram uma dimensão social. A escolarização que 

possibilitaram foi o indicador e o efeito de um processo de desaculturação, aculturação e 

aprendizagem proporcionadas pela própria estrutura do aparelho de instrução pública, 

uma espécie de fonte provedora de novos horizontes culturais para a criança. Dessa 

perspectiva, a organização do ensino municipal, nesse período, não consistiu apenas em 

equipar o discurso pedagógico com novos saberes e novas práticas culturais. Foi 

também uma etapa da estruturação institucional do sistema público de  educação. 

Estrutura e organização do ensino municipal  

Na realidade, havia claros indícios de que a principal preocupação entre 1922 e 

1930 era defender e ampliar a educação nos diferentes níveis de ensino sob jurisdição 

municipal. Estava aí uma resposta estrutural aos estigmas produzidos pelos 

determinantes locais das mazelas sociais. Desejava-se estabelecer um percurso escolar 

capaz de, por um lado, assegurar a igualdade política da população e, assim, referendar 

uma democracia de fato e, por outro, diferenciar socialmente os indivíduos, a fim de 

organizar a mão-de-obra livre existente na capital.  

Na reforma Carneiro Leão, esse percurso se iniciaria nos jardins de infância ou 

nas escolas primárias onde atravessaria o curso fundamental, com duração de quatro 
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anos e, ou passaria daí para uma escola profissional, também com duração de quatro 

anos, ou seguiria em linha direta, pelo curso complementar de duração de três anos, até 

a Escola Normal, se não se encaminhasse daquele para os estudos secundários e a 

Universidade. Na justificativa do seu plano de reforma da instrução pública, Carneiro 

Leão, detalhou de forma inequívoca o modo como pensava ser a melhor organização do 

ensino público: 

“O jardim da infância ao invés de constituir uma organização à parte guardará 

o mais possível o vínculo com as classes elementares, levando os seus métodos ativos 

pela escola primária em fora. 

O curso primário se deve organizar de modo que o profissional e o normal lhe 

sejam a seqüência natural e lógica. Em sete anos, ministrado dos 7 aos 14, ele deve 

conter um desdobramento de matérias capazes de conduzir a criança, naturalmente, 

sem saltos nem deficiências, à entrada das escolas profissionais e normais. O ideal 

seria que para elas ninguém entrasse senão ao final dos sete anos, quando uma cultura 

geral mais desenvolvida houvesse começado a formar e a educar melhor o espírito e a 

inteligência. Se isso é possível para o acesso à Escola Normal, não o será para os 

cursos profissionais, à vista do estado de penúria econômica de certos elementos 

sociais em nosso meio.”153  

A acomodação do ensino público num sistema de educação popular foi 

entendido como escolarização progressiva: primeiro de conteúdos, desdobrados em 

disciplinas comprometidas com a capacitação dos alunos para os níveis seguintes de 

instrução; depois da população, miseravelmente evadida das séries finais do ensino 

primário devido à penúria econômica. No primeiro caso, tratava-se de apropriar, 

patrocinar e ensinar uma série de conteúdos que proporcionasse coerência aos diversos 

níveis da escolarização. No segundo, o compromisso foi com a inclusão, ou assimilação, 

das parcelas da população alijadas de todos os outros canais da cidadania. Entrementes, 

a reforma Carneiro Leão, reivindicou uma postura prática diante dos programas e da 

organização escolares e uma ação firme contra a evasão do aparelho de ensino da 

capital: 

“É necessário conduzirmos a educação na escola primária de modo que, no 

final do curso fundamental, limite máximo ao qual atinge, de ordinário, a população 

masculina, possa o rapaz entrar na escola profissional para iniciar o seu aprendizado. 
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Intensificando o programa de desenho, trabalhos manuais e modelagem, e dando ao 

método experimental todo o seu valor, será possível levar ao curso técnico-profissional 

um elemento capaz de bom resultado. No fim de sete anos o aluno irá então para a 

escola normal, mediante um exame vestibular, ou para o curso secundário, no caso de 

preferir continuar os estudos para o acesso à Universidade.”154 

Na reforma Fernando de Azevedo o percurso foi ainda mais disciplinado. A 

escolaridade elementar seria obrigatória para os cinco anos primários, que perfaziam o 

curso fundamental, entretanto, o acesso aos cursos profissionais, bem como à escola 

Normal só seria permitido após a conclusão dos dois anos do curso complementar 

vocacional. Com esse sistema de escolarização, Fernando de Azevedo pensava fazer 

com que o Estado desse um ponto de partida e uma base comum de educação a todos, 

para só então determinar as diversificações posteriores. O programa das escolas 

primárias estabelecia: 

“Segundo a nova organização escolar, só depois do curso primário e 

complementar, depois de um período de sete anos, portanto, é que se iniciam as 

diversificações sobre a estrutura inicial comum (escola única). A escola do trabalho 

educativo (escola primária) articula-se rigorosamente, no sistema, com a escola de 

trabalho profissional (escolas profissionais), ficando entre uma e outra, como cursos 

vocacionais, os complementares anexos, destinados a complementar a educação 

fundamental, a desenvolver a habilitação geral para o trabalho e a procurar o melhor 

indivíduo para cada ocupação e a melhor ocupação para cada indivíduo.”155 

Assim, o processo de escolarização proposto por Fernando de Azevedo seguiu 

linhas semelhantes às apresentadas por Carneiro Leão, refletindo uma reforma do ensino 

suscetível às mesmas circunstâncias de escolarização. Entretanto, a obrigatoriedade do 

ensino e a exigência do curso complementar para o acesso ao ensino profissional 

aduziam novas prescrições para a realização institucional de um sistema de 

representações sobre a instrução pública que fazia da escola sua dimensão social e 

histórica. A despeito do efeito simbólico alcançado pela obrigatoriedade, ao mesmo 

tempo fator de pressão, das autoridades públicas de ensino e da população sobre o poder 

público, e medida de previdência legislativa, mediante a impossibilidade de oferecer as 

vagas necessárias a toda população em idade escolar residente na capital, foi o 
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compromisso estabelecido entre o curso complementar e o ensino profissional que refez 

o percurso escolar previsto por Carneiro Leão. 

As instruções publicadas por Fernando de Azevedo no Programa para as 

escolas primárias sobre o curso complementar descrevem-no já como um curso de 

preparo e desenvolvimento da educação técnica e profissional. Mais conscencioso das 

tipificações sociais, Carneiro Leão, na justificativa de reforma do ensino, tomou o curso 

complementar numa abordagem mais ampla. Para ele tratava-se, nesse nível do ensino, 

de desenvolver e consolidar na criança uma cultura geral mais sofisticada, que por meio 

de uma melhor preparação da inteligência e da habilidade infantis pudesse formar e 

educar melhor tanto a sua inteligência quanto o seu espírito. 

A diferença de objetivos mostrou-se também diferença de estratégia. Enquanto 

Carneiro Leão procurou aumentar o nível de escolaridade da população pobre do Rio de 

Janeiro respeitando as nuanças econômicas da sua vida cotidiana, Fernando de Azevedo 

pareceu empenhado em só fazê-lo aumentar se rigidamente associado a um programa 

escolar prescrito e ordenado por etapas e níveis que promovessem a formação para o 

trabalho. As instruções oficiais publicadas pela Diretoria Geral de Instrução durante a 

reforma Fernando de Azevedo estão repletas de indícios consideráveis de uma 

preocupação contínua com o vínculo entre os processos escolares e a constituição de um 

sistema público de ensino, organicamente integrado e instituído. Ele deveria obedecer à 

seguinte prescrição, observada logo na introdução do Programa para os jardins de 

infância e para as escolas primárias: 

“A escola primária prepara pelo trabalho e para o trabalho, em geral; a escola 

vocacional experimenta e seleciona; a escola profissional especializa, completando a 

doutrina de ação e dando ao aluno a técnica, a arte e a higiene de um ofício 

determinado ou de um grupo de ofícios correlatos. Elas não se acrescentam, ou se 

entrosam, como peças de um aparelho, mas se desenvolvem, como elementos orgânicos 

no sistema de educação popular, instituído para uma sociedade baseada na 

organização do trabalho e da indústria.”156 

O ideal da escola do trabalho em torno do qual Fernando de Azevedo organizou 

seu discurso sobre a escola nova na capital federal promoveu um modelo de 

escolarização feito à imagem das representações que as classes instruídas tinham sobre 

as classes operárias. A racionalização do trabalho escolar, a vigilância sanitária e a 
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educação moral e cívica patrocinavam os interesses sociais dessas elites nas classes de 

ensino primário, profissional e normal. O discurso desse padrão de escolarização, que 

vinha articulado às iniciativas dos partidários republicanos da geração de 1870, estudada 

por Roque Spencer, ganhou impulso através de um apoio governamental vigoroso 

durante as primeiras décadas do novo regime. A promoção ativa desse modelo de 

escolarização iniciou-se ainda na década de 1890 com as reformas paulistas da 

instrução. O padrão geral adotado em São Paulo foi posto em relevo por historiadores 

da educação que analisaram a configuração das escolas paulistas entre os anos de 1890 e 

1920. Em geral, é salientado, em suas descrições, o deliberado estruturar-se de uma 

escolarização estatal em que tanto os métodos de ensino quanto as práticas de 

organização da vida escolar eram tomados como produtores de subjetividades cívicas e 

morais. Nesse sentido, o trabalho de aformoseamento das escolas primárias e de 

formação dos professores efetivados em São Paulo com a atuação de Bernardino de 

Campos, Caetano de Campos, Rangel Pestana, Cesário Motta e Gabriel Prestes foi parte 

de uma lógica de institucionalização de um modelo de escola pública centrado em dois 

importantes instrumentos da panóplia pedagógica moderna: o Grupo Escolar e o método 

intuitivo.157 

O triunfo desse modelo de instrução pública dependeu do fato da escolarização 

por ele oferecida, antes de ser colocada à disposição da população, ser transformada 

num dispositivo estatal de controle e disciplina dessa população, e por isso capaz, 

conforme observou Marta Carvalho, de propiciar à escola um manejo útil e uma 

utilidade benéfica.158 Resumindo, tinha-se atingido uma forma escolar que estava em 

harmonia com as representações sociais cultivadas nos círculos ilustrados da sociedade 

naquela ocasião. A partir desse momento, que foi também o momento da regeneração, a 

escolarização pública conseguiu não só apoio estatal como uma importante posição nas 

plataformas políticas de oposição ao Partido Republicano Paulista.159 
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As reformas Carneiro Leão e Fernando de Azevedo articularam elementos 

valiosos relativos ao patrocínio desse padrão de escolarização da população. Mas não 

só, também tiveram uma influência importante sobre a sua atualização. As reformas do 

aparelho pedagógico da cidade do Rio de Janeiro foram substancialmente facilitadas 

pelas estratégias administrativas articuladas na Diretoria de Instrução Pública do 

Distrito Federal. Em muitos aspectos, elas foram divergentes na forma de reler os 

padrões da escolarização republicana, entretanto, guardaram uma semelhança 

fundamental ao organizarem as iniciativas de remodelação numa mesma direção: a 

constituição de um sistema de educação pública capaz de desenvolver o potencial 

utilitário da escola e o seu rigor disciplinar. 

Representações negociadas 

De certa forma, as reformas da instrução pública permaneciam, ainda na década 

de 1920, como um arquétipo da ação do Estado em matéria educacional. Eram a ponta 

de lança dos debates mais vastos sobre os objetivos sociais do ensino, o ingrediente 

crucial para a negociação de novas representações acerca da escolarização das classes 

trabalhadoras. Mais precisamente, se atentar-se para a análise elaborada por Maria 

Cecília Cortez Christiano de Souza com base em alguns relatos autobiográficos dos 

séculos XIX e XX, um instrumento bastante eficiente para “obrigar a população a 

cumprir algo que era a seu favor mas não era de sua vontade.”160 Em princípio era essa 

a representação de reforma que era articulada nos discursos oficiais que solicitavam ou 

anunciavam a reorganização do aparelho pedagógico da cidade do Rio de Janeiro. Em 

seu texto de justificativa para uma reforma da instrução encaminhado ao prefeito Alaor 

Prata, Carneiro Leão introduziu o assunto da seguinte forma: 

“Dois anos de experiência e de observação diária levaram-me à convicção da 

necessidade urgente de uma reforma do nosso ensino, capaz de fazê-lo, em qualquer 

dos cursos, corresponder às exigências do nosso meio no nosso tempo.”161 

É o mesmo espírito presente no parágrafo final do discurso de posse de Fernando 

de Azevedo, pronunciado perante o prefeito Antônio Prado Júnior em janeiro de 1927: 

“De minha parte afirmo-vos que estarei sempre pronto a aproveitar as ocasiões 

de melhorar o ensino, e, sem me deixar esmorecer pelas dificuldades que possam trazer 

revezes transitórios, procurarei assegurar o sucesso definitivo, sem ter outras 
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preocupações que a de estudar e traçar um plano nobre e fecundo de reformas práticas 

e consagrar toda a minha administração em realizá-las.”162 

Tanto a experimentação e a observação de um, quanto a prontidão do outro, 

fizeram da reforma da instrução pública o meio de certificação para as suas iniciativas 

administrativas. É prudente, por isso, começar a olhar para as suas respectivas reformas 

do ensino como um mosaico cuidadosamente construído por meio de infinitas 

negociações. Negociações estas que muitas vezes estiveram relacionadas intimamente 

com as práticas de distribuição e reprodução sociais. De distribuição porque procuravam 

contribuir com uma primeira forma de reconhecimento social, a profissão. De 

reprodução porque ajudavam a “certificar” os alunos para tomarem posição em espaços 

sociais adequadamente definidos segundo as suas próprias características morais, físicas 

e intelectuais. De qualquer modo, trataram-se de práticas que foi preciso negociar com o 

próprio magistério, ou mesmo com a imprensa, para garantir uma primeira etapa de 

certificação da reforma da instrução. 

Como diretor geral da instrução, Carneiro Leão procurou reunir o professorado 

para estabelecer com ele uma orientação que se pudesse generalizar; só então a 

Diretoria de Instrução, “auxiliada por um grupo de especialistas estudiosos e pela boa 

vontade do magistério, iniciou a reforma do ensino.”163 Sucederam-se os Cursos de 

Férias em 1923, 1924 e 1925 e a publicação dos novos programas que procuravam 

estabilizar, em instruções oficiais, os conteúdos dos cursos para os professores. 

Todas as novas iniciativas de remodelação dos processos escolares tiveram as 

suas ações organizadas pelo corpo docente da capital, geralmente professores 

catedráticos da Escola Normal do Rio de Janeiro ou das escolas primárias, mas também 

de diretores das escolas profissionais ou mesmo de acadêmicos. Foi sob a 

responsabilidade desse corpo docente, “especialistas estudiosos,” que se fez não 

somente introduzir as inovações das formas de controle e disciplina do aluno, mas 

também reforçar as matérias tradicionalmente ensinadas na escola. A nomeação de 

comissões de estudo e de orientação representava, simultaneamente, a fragmentação e a 

internalização das lutas pela estruturação da educação estatal. Em parte, porque os 

objetivos e parâmetros articulados na tentativa de reabilitação do ensino público eram 

gerados a partir de uma série de iniciativas compartimentadas em cursos ou experiências 
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isolados; por outro lado, porque, naquele momento, tais objetivos e parâmetros surgiam 

não só dentro das instituições de ensino, mas também dentro dos limites das disciplinas 

escolares: a educação física, os trabalhos manuais, a psicologia experimental e mesmo a 

própria pedagogia eram desenvolvidas para encontrar remédios adequados para as 

falhas e insuficiências observadas no regime escolar ordinário. Freqüentemente a 

estratégia de remodelação do ensino durante a reforma Carneiro Leão recorreu à 

autoridade das figuras eminentes de cada área do conhecimento privilegiada pela grade 

de disciplinas escolares, primária ou normal. 

Em 1924 foi organizado e executado de forma sistemática em cinco distritos 

escolares um programa obrigatório de educação física.  Para tanto, Carneiro Leão 

nomeou uma comissão de cinco professores adjuntos e um professor catedrático, além 

de contratar uma professora de ginástica rítmica encarregada de generalizar com certa 

uniformidade as atividades e exercícios físicos e naturais. Devido à falta de espaço nas 

instalações escolares, os exercícios diários, com duração de 20 minutos, deveriam ser 

regularmente complementados com excursões para os jardins públicos, as praias, ou aos 

campos de futebol. Nestes últimos eram organizados o que Carneiro Leão chamava de 

provas de exercícios de conjunto, mas que funcionavam como grandes demonstrações 

públicas do culto à saúde.  

No ano de 1925, ainda segundo Carneiro Leão, já eram doze os distritos 

escolares que já haviam implementado os novos programas de educação física. Em 

1926, dizia haver estendido a prática para a totalidade dos 23 distritos escolares. A fim 

de instalar um serviço regular de instrutores capazes de realizar com eficiência essa 

parte dos programas escolares, foi organizado, em 1925, um curso de fisiologia dos 

exercícios físicos, que sob a direção do Dr. J. P. Fontenelle visava a preparação 

científica dos professores interessados em desempenhar essa função. Em 1926, o curso 

ficou sob a responsabilidade do catedrático Joaquim Ferreira de Souza.  

O quadro de referências sobre os recursos utilizados para definir a dinâmica de 

implementação dos programas de educação física pode ser completado com a 

autoridade médica. No gráfico de pesos e alturas elaborados a partir da inspeção médica 

realizada na 12ª e 13ª escolas mistas do 8º distrito escolar da cidade do Rio de Janeiro o 

Dr. Martins Pereira fez acompanhar os resultados das seguintes observações: 

“Comparando as diferenças destes dados com as que se observa a tabela de 

Varlot, que abaixo darei, vê-se com notável diferença, a superioridade destes números, 

principalmente as da 12ª escola mista, onde os exercícios foram mais bem dirigidos. 
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Nesta escola os exercícios de cultura física foram feitos sempre com muita 

regularidade, sendo praticados diariamente, com grande entusiasmo por parte dos 

alunos e do seu instrutor.”164 

A missão desse conjunto de autoridades, constituídas e que se iam constituindo, 

era a de promover um ideal da reforma do ensino público, no caso o da educação física, 

e obter apoio ideológico para seu estabelecimento nas práticas ordinárias do trabalho 

escolar. Essa foi a forma utilizada por Carneiro Leão para modificar os processos 

educativos praticados nas escolas primárias, por meio dessas comissões e cursos a 

Diretoria de Instrução quis constituir outros canais formais de orientação e preparação 

do professorado que não a Escola Normal. 

Por meio dos cursos de aperfeiçoamento de professores, a administração do 

ensino conseguiu reunir uma outra plêiade de “especialistas estudiosos” para cuidar da 

difusão de um segundo grupo de disciplinas escolares fundamentais para realização 

integral das instruções previstas nos programas do curso primário: o desenho e os 

trabalhos manuais. Essas duas disciplinas cumpriam um papel determinante na 

estruturação da reforma do ensino proposta pela Diretoria da Instrução, elas eram tidas 

como instrumentos adequados para precisar o pensamento, formar a observação, educar 

e disciplinar a vontade e a ação. E, portanto, como melhor meio de conferir, na escola 

primária, maior atividade, maior consciência do valor do esforço próprio, maior prazer 

de realizar e maior habilidade de execução.  

Foi a esse monólito mitificado de representações que procederam as iniciativas 

de se mobilizar, no ano de 1924, os professores Nereu Sampaio e Edgard Sussekind de 

Mendonça para orientarem os cursos de desenho promovidos pela Diretoria de Instrução 

Pública, o diretor da Escola Profissional Visconde de Cayru, Sr. Theóphilo Moreira, 

para preparar o curso de modelagem em madeira (sloyd) e os professores Cunha Mello, 

Petrus Verdié, Nestor Figueiredo, Gabriel Galvão, Magalhães Corrêa para o ensino da 

modelagem. A rigor pleiteava-se aumentar a ascendência do corpo docente sobre essas 

modalidades dos trabalhos manuais. Geralmente designadas para a costura, o bordado 

ou a cartonagem, a instrução primária ressentia-se da falta de professores habilitados a 

conduzir as atividades de modelagem em madeira ou massa de modo substantivo e 

metodologicamente de acordo com as finalidades dos novos programas. Nesse sentido, 

a generalização de professores capacitados a realizar essas modalidades do ensino 
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visava garantir uma maior aceitação dessas disciplinas como entidades estabelecidas do 

programa de instrução pública, a conivência política do aparelho burocrático do estado, 

segundo o modelo de análise de Ivor Goodson.165 

Há ainda uma última série de instruções para os trabalhos letivos que fez parte 

da agenda de reforma do aparelho pedagógico da capital entre os anos de 1922 e 1926. 

Ela versava sobre a adoção dos testes como um dos elementos de avaliação para a 

promoção de classe. Em geral as instruções visavam organizar o uso regular de testes 

psicológicos e pedagógicos nas escolas públicas da capital. Carneiro Leão exibiu um 

forte domínio da retórica propagandista necessária para justificar tais instruções. Na 

introdução dos programas de ensino primário escreveu: 

“Como medida da capacidade mental da criança e da aferição do seu 

aproveitamento, ninguém mais discute a importância dos testes. Psicológico e 

pedagógico os dois se completam para tornar a escola muito em breve o laboratório do 

máximo rendimento individual. Um mede a capacidade da inteligência, o seu poder 

aquisitivo, o outro mostra a aquisição conseguida. Um o que é possível fazer, o outro o 

que já foi feito. Sabido por aquele o que é dado ao escolar aprender, patenteia-se por 

este o progresso realizado. 

“Determina-se o valor do aluno e o valor do ensino. O primeiro é um elemento 

inestimável para que o professor coloque cada criança em seu lugar, livre de 

influências estranhas ao valor real da inteligência examinada. Ninguém mais será 

alçado até onde não permitem as suas forças, nem tão pouco esquecido em situação 

inferior à sua capacidade mental. Nem os desanimos dos incapazes nem a desatenção, 

a impaciência, o enfaro dos que repisam, diariamente, noções perfeitamente conhecidas 

e assimiladas. O benefício há de ser inestimável ao ensino, à administração, ao 

inspetor, ao professor e ao aluno. 

“Ao ensino porque a instrução não será ministrada senão à altura da 

capacidade da criança; à administração porque pode preparar a homogeneidade das 

classes, conseguindo maior rendimento escolar e fazendo substituir o favoritismo o 

empirismo, em matéria de julgamento, pela precisão científica; ao inspetor porque 

pode transformar o impressionismo de sua inspeção num juízo seguro da situação exata 

do ensino nas suas escolas, medindo nas várias disciplinas, desde os primeiros dias de 

sala de aula, o valor mental das classes, para melhor fiscalização do seu 
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aproveitamento no correr do ano; ao professor, porque formará e dirigirá melhor os 

seus discípulos evitando, quando possível, conjunto de níveis muitos diferentes e 

julgamentos abstratos e subjetivos; ao aluno porque, conhecidas a sua aptidão e a sua 

capacidade exatas, será possível facilitar-lhe o desenvolvimento normal da 

inteligência.” 166 

Os testes pedagógicos e psicológicos eram concebidos e promovidos como 

elementos experimentais rigorosos para a aferição das capacidades de aprendizagem e 

inteligência das crianças. O objetivo confesso era iniciar não só a preparação de classes 

homogêneas, mas também de classes especiais de retardados, de bem dotados de 

inteligência e de recuperação para os “momentaneamente atrasados” por moléstia ou 

qualquer outro impedimento. 

Os trabalhos com os testes, que tiveram início em 1924, quando Carneiro Leão 

nomeou uma comissão para a determinação de um plano de ação, estenderam-se em 

1925, segundo ele, para os 7º e 5º distritos escolares. Naquele ano, ainda segundo 

Carneiro Leão, aproximadamente 10% das promoções de classe foram obtidas por meio 

de testes além de ter começado a preparação da escala de inteligência da criança 

carioca.167 Era esse o resultado, por um lado, de um ano de trabalho dos professores de 

psicologia da Escola Normal do Rio de Janeiro, Manoel Bomfim e Maurício de 

Medeiros, que ainda em 1924 lecionaram um curso especial de testes para os diretores 

de escolas enquanto eram experimentados nessas escolas um modelo de aplicação dos 

testes psicológicos. E, por outro lado, o efeito dos estudos e das experiências realizadas 

com um grupo de professores do 7º distrito escolar pelo inspetor escolar Paulo 

Maranhão sobre a aplicação dos testes pedagógicos, que vinham organizando já em 

1926 escalas de aritmética, linguagem e geografia para a determinação da idade mental 

das crianças. Foi um trabalho feito em 15 escolas sobre 1775 crianças que não 

conheciam o inspetor e nunca haviam sido antes submetidas a tais provas, situação que 

reduzia substancialmente o significado dos resultados, contava Carneiro Leão.168 

A procura de apoio do professorado ou da conivência política da burocracia 

escolar determinou as circunstâncias por meio das quais a Diretoria de Instrução 

estruturou suas estratégias de remodelação dos processos escolares. Isto não autoriza, 

porém, afirmar a singularidade dos seus resultados frente às reformas da instrução 
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anteriores. Quando muito, permite verificar mudanças no modo como localizar os novos 

recursos pedagógicos nos processos sociopolíticos que apoiavam e classificavam os 

interesses específicos das iniciativas educacionais. 

Assim, os diversos intervenientes da remodelação dos processos escolares 

estiveram à frente das iniciativas e das ações de organização e estruturação dos 

objetivos e dos parâmetros enunciados pela Diretoria Geral de Instrução Pública. 

Trataram-se de ações e iniciativas intermitentes, mas fragmentadas e internalizadas 

dentro de limites disciplinares ou institucionais que tornavam qualquer mudança de 

conjunto muito difícil. Dentro de tal perspectiva, essas prerrogativas apresentavam-se , 

mais do que nunca, um reforço das aprendizagens elementares: a higiene do corpo e da 

mente, a moral do trabalho e a formação do pensamento e do raciocínio. 

Este ato de reconstituir e reabilitar as circunstâncias de promoção da mudança 

educacional refletiu-se no modo como o discurso sobre os objetivos e os parâmetros da 

reforma da instrução realizada entre 1922 e 1926 negociou com o contexto social 

carioca, a sua representação acerca da instrução pública: 

“Nos meios pobres e incultos a escola educa, atua sobre a família de modo a lhe 

melhorar a existência, defender-lhe a saúde, amparar-lhe a vida moral, influindo na 

preparação de um ambiente favorável ao desenvolvimento normal da criança, entregue 

à sua guarda; nos centros abastados e cultos ela consegue auxiliar e assistir os 

pequenos necessitados que são multidão.”169 

A negociação que pareceu vital a Carneiro Leão manter entre as classes 

populares e o sistema de ensino público versou sobre o estatuto, os recursos e a 

estruturação das disciplinas escolares e também sobre as questões das práticas e dos 

processos de escolarização. Na vanguarda dessa negociação os programas escolares, a 

assistência social e a inspeção médica foram reformados de modo a ter efeitos 

educativos sobre o maior número possível de alunos. Por outro lado, atrás dela, 

consolidou-se um modo de promover e facilitar versões e visões sobre o funcionamento 

do sistema público de ensino como parte das práticas de distribuição e elaboração 

sociais. Já o envolvimento, financiamento e controle do executivo municipal sobre a 

escola pública carioca durante a reforma Fernando de Azevedo provocou o 

aparecimento de um sistema de educação popular estritamente ligado com o ensino 

vocacional. A mesma negociação se deu, mas em outras circunstâncias. 
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As circunstâncias das reformas da instrução 

A certificação que Carneiro Leão procurou conseguir do professorado para as 

suas iniciativas, Fernando de Azevedo, para a reforma da instrução de 1928, buscou na 

imprensa170: 

“A longa campanha que a precedeu e em que foi amplamente ventilada e 

discutida pela imprensa de todos os matizes, e a luta política, desenfreada e grosseira, 

que se travou em torno do projeto, contribuíram evidentemente para agitar os meios 

técnicos, despertando a curiosidade para os problemas de educação, concentrando a 

atenção geral sobre as soluções propostas e obrigando ao recurso constante de todas 

as fontes de informação.”171 

Só depois de aprovado o projeto de lei e, portanto, de “despertar a curiosidade 

para os problemas de educação” viria a série de conferências para os professores e todas 

as demais iniciativas para uma nova investida na remodelação da aparelhagem e dos 

processos escolares da capital. Não obstante, Fernando de Azevedo agiu rápido, alguns 

meses depois de assumir as funções de diretor geral da instrução pública encaminhou ao 

Conselho Municipal o projeto de lei com o qual visava reformar o ensino no Distrito 

Federal. Fez  publicar o Projeto n.º 109 em vários periódicos da capital e editou-o em 

formato de livro ainda em 1927. E, sobretudo, defendeu a necessidade de sua 

regulamentação em todas as solenidades oficiais de que participou. Assegurou, com 

isso, não só uma acintosa cobertura da imprensa que, quase diariamente, publicava 

alguma nota sobre o andamento das discussões no Conselho Municipal mas, também, a 

ampla circulação dos princípios, motivos e dispositivos ligados a proposta oficial de 

renovação da instrução pública na sociedade carioca.  

A leitura do que foi produzido pela imprensa sobre o anteprojeto mostra que a 

instrução pública na capital federal, longe de ter uma unidade estável e uma orientação 

imparcial e neutra, era um terreno de contestações freqüentes, fragmentado e sempre em 

mudança. Nesse terreno as apropriações feitas pela imprensa sobre o anteprojeto de 

reforma do ensino adquiriram dimensões cruciais de apoio ou refutação. Entretanto, 

aqui, focar o conflito entre os prós e os contras à mudança legislativa significa pouco o 

modo como se estruturou a leitura e a divulgação das circunstâncias por meio das quais 

as representações sobre o anteprojeto se viram consolidadas e confirmadas através das 
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colunas da imprensa. Seria mais significativo, portanto, procurar entender, naquilo que 

se procurou privilegiar na apreciação dos meios pelos quais a Diretoria Geral de 

Instrução divulgava suas iniciativas, o modo como as referências ao anteprojeto 

passavam a ter um tratamento de privilégio na crítica da reforma do ensino público. 

Pode-se achar com facilidade exemplos desse processo de crítica da reforma 

tanto na grande imprensa carioca, quanto nos periódicos especializados em educação, 

assuntos judiciários, cinema ou medicina. Eis um deles, espécie de avaliação política 

dos tramites legislativos de um projeto de reforma, que vou citar, tirado da Gazeta dos 

Tribunais, periódico especializado em assuntos jurídicos e assinado pelo colunista 

Alvarenga Fonseca: 

“Acabo de ler um artigo em que se elogia o fato do diretor da instrução 

municipal ter ido ler ao Conselho, reunido solenemente como que em comissão geral, o 

seu anteprojeto de reforma do ensino primário. 

 Ou eu estou certo e tudo isso anda errado, ou, então, não sei para onde foram 

os bons princípios da pública administração. 

 O Conselho Municipal é um poder, é o legislativo do Distrito. O outro poder 

municipal é o executivo, representado pelo prefeito. 

O diretor de instrução é apenas funcionário, de categoria elevada, aliás, mas 

funcionário da confiança do chefe do executivo. Como arrogar-se ao direito de 

conferenciar, sobre um anteprojeto seu, com os membros do outro poder? 

Começa porque o diretor da instrução não pode ter projeto seu. Ele só pode 

agir, em nome do prefeito, de cuja confiança é depositário. 

Tudo isso demonstra a mais absoluta falta de compreensão do regime. O que 

não importa negar grandes méritos do autor do anteprojeto, que, dizem, mesmo conter 

em seu bojo idéias interessantes, novas e dignas de serem postas em execução.”172 

A crítica em si é trivial, ataca o funcionamento político do regime republicano, 

mas ela, também, ilustra a maneira pela qual o anteprojeto ganhava as páginas da 

imprensa, alcançando um público cada vez maior. Neste caso específico pode-se 

distinguir quatro etapas: 1. começou-se por confessar uma leitura feita a respeito da 

reforma da instrução pública; 2. então deu-se conta de um fato que procedeu do modo 

como se daria a apreciação do anteprojeto de reforma por parte do Conselho Municipal; 

3. em seguida teceu-se o comentário que, organizado em torno da apresentação do 
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anteprojeto, colocava em questão as atribuições legais desse tipo de documento: “como 

arrogar-se ao direito de conferenciar, sobre um anteprojeto seu, com os membros do 

outro poder?”; 4. para, finalmente, citar o que se ouviu dizer, ou se leu, sobre o 

conteúdo do projeto. 

Esse foi o percurso que se precisou trilhar para que um leigo em assuntos de 

educação, embora especialista em questões de direito, pudesse criticar a reforma da 

instrução ainda em fins de 1927: ler, reconhecer, escrever e asseverar sobre o que já se 

havia escrito a respeito das iniciativas da reforma ou dito em função dos conteúdos do 

seu anteprojeto. As colunas dedicadas às apreciações do anteprojeto seguem a rigor o 

mesmo trajeto, embora cada uma delas com finalidades diferentes. De modo que, no 

conjunto, pode-se reconhecer a existência de uma intensa trama de informações em 

relação às “soluções propostas” para o problema da instrução pública da capital. 

Dito isso, e voltando ao exemplo citado, é preciso fazer dois reparos. Primeiro, 

quanto à autoria: de fato, a “autoria” do anteprojeto não foi exclusiva de Fernando de 

Azevedo, em entrevista para o Jornal do Brasil,173 ele apontou a comissão encarregada 

de elaborar o anteprojeto de reforma. Foram eles o ex-diretor da instrução pública 

Renato Jardim, o inspetor escolar Paulo Maranhão, o diretor da Escola Normal do Rio 

de Janeiro Jonathas Serrano, a professora Maria Reis Campos e o professor paulista, 

responsável também pelo recenseamento escolar no Distrito Federal Sud Menucci. E, 

depois, penso que no episódio relatado, se por um lado houve de fato uma “absoluta 

falta de compreensão do regime,” por outro, existiu também uma compreensão 

suficiente do funcionamento da cena política no legislativo carioca para estabelecer 

relações que também se situaram no plano político: procurar apoio ideológico para a 

aprovação do anteprojeto, político, no Conselho, ou social, por meio da imprensa. 

A despeito do sucesso político que obteve com a aprovação do anteprojeto em 

28 de janeiro de 1928, foi no plano social que a reforma Fernando de Azevedo obteve 

os recursos culturais necessários à legitimação do seu escopo legal. Muitas das 

informações sobre o anteprojeto de reforma da instrução chegavam ao público por meio 

de artigos ou entrevistas de autoridades reconhecidas do campo pedagógico publicados 

nos periódicos da capital. É certo que essas informações não tratavam dos meandros da 

política de educação nelas implicadas ou mesmo das prescrições sobre o funcionamento 

interno da instrução pública exceto sob a forma de pronunciamentos sobre temas tais 
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como orçamento ou corrupção. Mas, de qualquer forma faziam circular diferentes 

representações sobre a reforma do ensino. Sob esse aspecto, a imprensa era um meio 

eficiente de difusão de uma determinada forma de ver o anteprojeto. 

É, ao menos, o que se pode reconhecer no parecer de leitura que o professor de 

psicologia da Escola Normal de São Paulo, Manoel Bergström Lourenço Filho, deu em 

entrevista ao O Jornal em novembro de 1927 e publicado como parte de uma série de 

artigos sobre a remodelação do ensino carioca cujo título –“A maior organização do 

ensino popular”– já denunciava a posição desse órgão de imprensa frente a reforma da 

instrução: 

“Ora o que impressiona, vivamente desde a primeira leitura da reforma do 

Distrito Federal, é o equilíbrio com que seus organizadores procuraram adaptar o que 

de mais moderno existe quanto à educação popular nos mais adiantados países, ao 

caso social e administrativo do Rio de Janeiro.”174 

Neste caso, o modo como o entrevistador de O Jornal organizou o parecer 

emitido por Lourenço Filho sobre o anteprojeto também contribuiria para a ênfase das 

boas impressões. A citada entrevista de Lourenço Filho foi, em determinado ponto, 

transcrita da seguinte forma pelo jornalista: 

“O conjunto, no seu ponto de vista, é um trabalho notável, digno de admiração, 

tanto que, falando com a maior naturalidade, o professor Lourenço Filho esboçou nas 

seguintes palavras um paralelo entre o empreendimento do prefeito Pereira Passos, 

remodelando a cidade, e a tentativa do prefeito Prado Júnior, procurando reorganizar 

o ensino: ‘A meu ver, a execução da reforma projetada, na parte que cabe na 

administração atual, dará ao prefeito Prado Júnior a mesma notoriedade que o inicio 

da reforma do Rio deu ao prefeito Passos: a mesma notoriedade e idêntico motivo para 

justificada gratidão popular’.”175 

Não só o ponto de vista dos especialistas, mas também a forma como foram 

publicados fixaram parâmetros, perspectivas e incentivos para os sujeitos envolvidos na 

implementação da reforma do ensino público nos últimos anos da década de 1920. 

Tanto a cobertura da imprensa, como os pareceres das autoridades consideradas 

competentes nas questões de ensino sobre a atividade desses sujeitos, asseguravam ao 

discurso oficial sobre a educação categorias identificáveis, críveis para a opinião 

pública. Podia-se ler na imprensa, entre 1928 e 1930, séries inteiras de artigos dedicados 
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ao esclarecimento de categorias do ensino empregadas pela reforma da instrução que até 

então, eram tratadas de forma esporádica e fragmentária. A “higiene escolar,” a 

“educação física,” o “ensino técnico profissional,” a “assistência escolar”, o “cinema 

educativo”, a “psicologia infantil”, e tantas outras questões acerca do regime escolar de 

aprendizagem intitulavam as colunas sobre educação dos mais diversos periódicos da 

capital. Do mesmo modo, os termos escola ativa, trabalho educativo, escola nova e 

pedagogia moderna penetravam os noticiários sobre os concursos para o magistério, a 

construção dos edifícios escolares, as exposições de trabalhos escolares e acerca das 

demais iniciativas de aparelhagem do ensino público. 

Foram certificações que ajudaram a promover a renovação educacional no 

contexto social carioca. Delas Fernando de Azevedo acreditou extrair uma segunda 

forma de reconhecimento, não político, mas essencialmente social: 

“Se se pode aquilatar do valor de uma obra educacional pelo movimento de 

idéias que provocou e pela força e velocidade com que se difundiu, a reforma de 

educação, planejada e executada, no Rio de Janeiro, no quadriênio de 1927-1930, já 

recebeu o selo das consagrações definitivas.”176 

Ao contrário de Carneiro Leão, cujo discurso fora organizado de modo a, antes 

de mais nada, avaliar o que se tinha em termos de educação pública para então deduzir o 

que se deveria ter, Fernando de Azevedo, em seus pronunciamentos oficiais, usualmente 

fazia da reforma da instrução pública a própria modalidade do novo. Seus textos 

falavam em “ímpeto quase revolucionário,” “ideais revolucionárias,” “nova política de 

educação,” e “revolução radical”177 para identificar os resultados obtidos pela reforma 

da instrução pública regulamentada com o Decreto n.º 3281, de 1928. Essas expressões 

fizeram parte de todo o percurso do discurso oficial da reforma do ensino público depois 

de 1928. Inicialmente, os programas escolares traziam uma conclusão firme ao 

professorado: 

“A reforma não é apenas uma reforma de métodos pedagógicos. É a 

reorganização radical de todo o aparelho escolar, em vista de uma nova finalidade 

pedagógica e social.”178 

Depois, as conferências ministradas às associações de ensino tornavam confessa 

a percepção oficial das iniciativas tomadas durante o período de reforma. Em 
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conferência realizada por iniciativa da Federação Nacional das Sociedades de Educação, 

a 21 de novembro de 1929, Fernando de Azevedo o faria nos seguintes termos:  

“Os princípios que constituem as linhas diretrizes da reforma importam numa 

renovação radical de processos, de acordo com os novos fins que a lei fixou, sob a 

inspiração dos ideais modernos de educação.”179 

Ele seria ainda mais contundente ao ligar a reforma do ensino primário à 

remodelação dos cursos da Escola Normal em conferência organizada pela Associação 

Brasileira de Educação em 1930: 

“(...) essa reforma de um ímpeto quase revolucionário, nas suas tendências de 

renovação sem preconceitos, tinha de forçosamente procurar, na reorganização dos 

cursos normais, uma armadura interior, vigorosa e sólida, em que se apoiasse, para se 

manter na prática o novo sistema de educação popular.”180  

E, finalmente, as solenidades oficiais: no discurso escrito para ser pronunciado 

na cerimônia de inauguração do novo edifício da Escola Normal, em 12 de outubro de 

1930, com a presença do Prefeito do Distrito Federal e do Presidente da República mais 

uma vez se  procuraria emitir o “novo,” ainda que em notas promissórias: 

“Examinada, sob seu aspecto social e cívico, toda a reforma que refundiu a 

educação, renovando-a em suas bases científicas e dando-lhe uma finalidade social, 

ordenou-se ao fim de despertar e desenvolver, nas novas gerações, o amor à disciplina 

e ao trabalho em comum, o sentimento do interesse coletivo e o espírito de cooperação, 

iniciando-as não nas alegrias e paixões da vida, mas na própria vida, nos seus deveres, 

nas leis morais que a dirigem e nos sacrifícios que impõem ao indivíduo em proveito da 

comunidade.”181 

Não obstante, a ligação entre processos, fins, ideais e legislação encaixava numa 

só meta-narrativa todo um conjunto de representações oficiais sobre a “nova educação 

popular”: a reforma do ensino municipal era uma série interminável de variações sobre 

um tema único, a democracia e o trabalho. Nesse conjunto encontra-se a espinha dorsal 

da trama de movimentos efetuados pela Diretoria Geral de Instrução Pública naquele 

momento, a rearticulação das interseções entre o noticiário, os meios de comunicação de 

massa e a política educacional de modo geral. Tratava-se de criar um clima político 

propício à idéia de que a educação popular longe de mover os padrões de diferenciação 
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social baseados na liderança e na profissionalização poderia, ao contrário reforçar o 

código social da época: 

“A formação das classes dirigentes e a educação das massas populares são, de 

fato, as duas faces de um único problema, de cuja solução integral depende a 

estabilidade da estrutura social e o próprio equilíbrio político das instituições. Pois 

sem a educação popular, as elites, formadas em centros universitários, sem contato 

com as camadas profundas da sociedade, acabariam por constituir uma aristocracia, 

inacessível e fechada, e por isso perigosa como todas as castas. A educação das massas 

populares, sem a formação de elites capazes de orientá-las e dirigi-las, importaria na 

mobilização de forças, para a pior das demagogias. Mas tornando-se, por um lado, as 

elites acessíveis às camadas populares, pela sua educação progressiva, e dilatando-se, 

por outro lado, a ação das elites intelectuais, pela obra de extensão cultural, que a 

universidade moderna realiza, ‘vulgarizando’ a ciência que elaborou e transmitiu, 

estabelece-se, como a seiva que sobe nas árvores, para a renovação constante das 

classes dirigentes, um sistema de circulação, que mantém a vitalidade fecunda das 

verdadeiras democracias. Não é na planície de ignorância rasa, em que se confundem 

os espíritos na uniformidade de um ambiente sem relevos, que emerge a cordilheira das 

instituições universitárias.”182 

A retórica de oposição entre o “novo sistema de educação popular” e o “velho 

aparelho escolar”, nesse sentido, serviu a Fernando de Azevedo para desafiar o meio 

pelo qual a ordem escolar era produzida e não o modo segundo o qual o pensamento 

sobre educação era organizado. Do mesmo modo, permitiu à Diretoria Geral de 

Instrução Pública lutar para obter um ensino primário unificado preocupado não só em 

preparar a criança para o trabalho, mas em produzir um novo meio de apoio a antigas 

divisões sociais. E, portanto, funcionou, ainda, politicamente: reconfigurou as 

possibilidades da escola pública estabelecer e acentuar a diferenciação social por meio 

da promoção de iniciativas vocacionais. 
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“Oh! A responsabilidade dos reformadores não se limita a sustentar a 
execução da sua reforma... Estende-se pela alma dos contemporâneos e 
dos pósteros. Dela decorre a amargura interior que envenena as 
gerações; o desgosto de viver que desvitaliza os povos; a dor de acreditar 
com toda a fé, que inutiliza as personalidades.” 

 
Cecília Meireles 

(Diário de Notícias, ago. 1930) 
 
 
 

Quando se examinam as políticas oficiais de instrução pública adotadas na 

cidade do Rio de Janeiro em fins da década de 1920, percebe-se que seu discurso havia 

se estabelecido num equilíbrio desconfortável, com exigência de redefinição dos 

critérios pedagógicos da escola pública e de consolidação de um outro padrão de 

distinção social. Alberto Moreira publicou um artigo sobre a reforma Fernando de 

Azevedo, em 1928, no qual observava: 

“É fácil e até cômodo reformar um plano de instrução; difícil e até impossível 

mudar bruscamente um sistema de educação pública. O sistema não é produto de um 

plano mas o resultante de diversos fatores: o caráter nacional, a tradição, a disciplina, 

o ambiente da época e o ambiente social.”183 

A essa altura, o plano de instrução estava de fato reformado: o Decreto n.º 3.281, 

de 23 de janeiro de 1928, sancionava a remodelação da instrução pública carioca. 

Quanto à reestruturação do sistema de educação, é possível verificar como o novo plano 

repercutiu sobre o sistema institucionalizado de escolarização estatal de três modos 

fundamentais. 

Inicialmente, a reorganização do sistema de ensino primário na cidade do Rio de 

Janeiro, durante a década de 1920, foi muitas vezes visto pela historiografia como algo 

que negava a dimensão política dos debates sobre a instrução pública adequada às 

classes populares. Nesses estudos é destacada a distorção técnica que as reformas da 

instrução pública teriam promovido no domínio da escolarização: a substituição gradual 

de um modelo amplamente político por um modelo estritamente técnico de percepção 

da problemática educacional. É nos trabalhos de Jorge Nagle que essa questão aparece 

com as cores mais vivas. Uma de suas teses principais aponta para o fato de que nesse 

período os problemas de escolarização “se comprimem num domínio especializado, e se 

segregam, ao serem menosprezadas as vinculações com problemas de outra ordem.”184 
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Assim, em parte, o sistema de ensino público se enquadrava progressivamente numa 

orientação mais geral de natureza tecnificadora que, por sua vez refletia os rumos da 

própria sociedade brasileira à época. Por outro lado, à custa da valorização de temas de 

caráter infra-estrutural, processava-se a diminuição das abordagens de conteúdo 

amplamente social. 

Há ainda uma segunda perspectiva pela qual Jorge Nagle observa a progressiva 

“tecnicização” do campo pedagógico: a distorção, um desvio aparatoso da pregação 

liberal. As novas bases nas quais se assentou a estrutura geral da reorganização da 

instrução pública, comprometida com o fenômeno de liberalização institucional e 

associada, por conseqüência, à marcha do desenvolvimento capitalista brasileiro, seja 

em sua pregação e seja em suas realizações não chegaram a produzir os frutos que 

outras correntes de idéias alcançaram no plano cultural. Para Jorge Nagle foi esse o 

preço que teve de ser pago pelas relações que nessas reformas do sistema de ensino o 

pensamento educacional manteve com o Estado: “disciplinação jurídica” seguradora da 

estrutura de classes sociais existente.185 

Depois, pode-se vislumbrar como o novo plano de organização da instrução 

pública da capital federal repercutiu sobre o sistema institucionalizado de escolarização 

estatal tomando como problema suas exigências doutrinárias. Têm-se então uma 

estrutura de ensino em ato, não de fato: ela procedeu de uma cosmovisão liberal na qual 

a escola pública representava uma instância capaz de distribuir funcionalmente os 

indivíduos segundo suas potencialidades, mas ascendeu num Estado politicamente 

configurado por um liberalismo de afluência agrária. Foi para essa situação que Carlos 

Roberto Jamil Cury, ao estudar o ideário dos pioneiros na década de 1930, cunhou a 

divisa “inadequatio rei et intellectus”.186 Há problemas nela. O pressuposto de que 

parte, a desadaptação do ideário educacional liberal às condições históricas em que foi 

apresentado, é muito frágil quando se procura interpelar as iniciativas administrativas e 

as suas possibilidades políticas. Ele cala as contradições. Mas, de fato, o autor tem razão 

quando acusa que nesse cenário o pensamento educacional dificilmente venceria os 

limites da ideologia dominante.187 

E, finalmente, os historiadores interessados em examinar a gênese, as eventuais 

utilizações ou os conflitos dos quais se originou um tal sistema escolar são 
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constantemente levados a insistir no predomínio das formulações políticas na 

remodelação da escolarização oficial na capital do país.188 Analisando o que sustenta tal 

formulação, constata-se claramente uma série de maneiras possíveis para se singularizar 

a dimensão social e histórica dessa recomposição do modelo de ensino público. Na 

primeira delas, argumentam serem as reformas da instrução o resultado de uma opção 

política nítida: entre a ênfase na difusão do ensino e o credenciamento de um tipo 

determinado de escolarização, quis-se este. Marta Carvalho avaliou tratar-se de um 

acentuado investimento na efetivação de um particular projeto da sociedade em 

detrimento da satisfação de uma demanda da população: “dependendo da sua 

qualidade, a educação foi claramente valorizada, como instrumento de controle 

social.”189 As contribuições de Marta Carvalho à historiografia da educação mostram, 

no meu entendimento, a implementação desse sistema público de educação como o 

resultado político de uma revisão dos fins sociais da escola.190 

Por outro lado, a dualidade do sistema de ensino, que determina diferenças entre 

o modelo de escolarização de crianças abastadas e pobres, é notada sob o caráter 

excludente da escola, e a dificuldade das políticas públicas de educação lidarem com o 

conceito de cidadania sublinhada. Dessa perspectiva, tratava-se ainda de um sistema de 

ensino que administrava um amplo espaço de exílio social: as escolas profissionais 

foram substancialmente mantidas como reduto de uma escolarização de órfãos e 

crianças pobres. Ou mesmo, um sistema que escorava a sua legitimidade nas 

possibilidades que apresentava para distinguir socialmente: o discurso de 

universalização da escola primária viria sempre estritamente ligado com processos de 

seleção escolar, orientação profissional ou, mesmo dissimulado, na sua função de 

confirmação simbólica e institucional da unidade do país. 

Há ainda uma última série de problemas: sua consagração tanto como marco 

periodizador do movimento de renovação educacional no Brasil, quanto como marco 

divisor das posições tomadas no conflito que cindiu o movimento educacional depois da 

revolução de 1930. Marta Carvalho tomou-a na sua ambigüidade. Para ela, “objetivando 
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concretizar o princípio da escola única centrada no trabalho, a reforma Fernando de 

Azevedo fecha um ciclo da história das reformas da Instrução Pública no Brasil.”191 

Marco periodizador que medrou como divergência no novo regime: “‘a nova política de 

educação’, que o Governo Provisório instalado pela Revolução de 1930 passa a 

apregoar, vê em Azevedo um representante da ‘velha ordem’.”192 E mesmo no campo 

doutrinário da pedagogia, no qual se disputava o controle ideológico do professorado, a 

reforma de 1928 perderia o apoio “técnico e político de intelectuais legitimados como 

profissionais da educação na campanha pela causa educacional dos anos 20.”193 

Tanto para Jorge Nagle, quanto para Carlos Roberto Jamil Cury ou Marta 

Carvalho o apelo modernizador da reforma Fernando de Azevedo esteve em violento 

contraste com a velha política a que ela servia. Entretanto, se Marta Carvalho assume a 

contradição como “trunfo político considerável para o situacionismo,” Jamil Cury e 

Jorge Nagle preferem obliterá-la de suas conclusões. O primeiro tomando-a como 

desadaptação, idéia fora do lugar, o outro diluindo-a num deslocamento, da 

predominância política das ações educativas para uma ação técnico-pedagógica.  

De qualquer modo, a reforma Fernando de Azevedo, ou melhor, o modelo de 

escolarização que disponibilizou, foi capaz de ocupar todo o aparelho educacional da 

capital com uma mesma diretriz administrativa. Os diferentes níveis do ensino público 

primário – elementar, profissional e normal – passaram a assumir o trabalho de controle 

social como trabalho de educação. O artigo 81 do Decreto n.º 2.940, de 22 de novembro 

de 1928, estabelecia para o ensino elementar uma escolarização rigidamente estruturada, 

seqüenciada e recomendada: 

“À escola primária compete, pelo seu ambiente, pela ação do professor e pela 

organização dos seus programas, uma obra intensa de educação integral que se 

realizará: 

a) pela educação física, generalizada e sistemática, segundo orientação 

científica; 

b) pela criação e desenvolvimento de hábitos higiênicos em toda a população 

escolar; 
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c) pela educação intelectual ativa e utilitária que sirva ao desenvolvimento de 

hábitos de raciocínio e observação e desperte a consciência da necessidade e do 

esforço; 

d) pela educação moral que utilize todos os meios de impressionar o espírito da 

criança no sentido de gerar e despertar a consciência do dever; 

e) pela educação cívica, por meio do exemplo constante e da realização 

oportuna de cerimônias, capazes de estimular e desenvolver sentimentos de civismo, 

imprimindo-se ao ensino das matérias mais suscetíveis de recebê-lo caráter 

marcadamente brasileiro.”194 

O programa de ensino da Escola Normal seria reformulado de modo a formar a 

professora conveniente a esse tipo de educação. Era prescrito à disciplina pedagógica: 

“(...) ela agrupa as várias disciplinas de uma educação integral, passando em 

revista a cultura higiênica, estética, científica, político-social e econômico-profissional. 

Abrangendo as questões de organização escolar em todos os seus aspectos, internos e 

externos, estabelece a Pedagogia a relação do ensino com a sociedade a que serve, e 

incute na futura professora a convicção do papel social da escola primária nas 

modernas democracias, estimulando-as a ser um fator decisivo na obra de educação 

popular”195. 

É ainda a aproximação entre a experiência cultural e o programa escolar que foi 

buscada na definição dos objetivos do ensino destinado à clientela proveniente da classe 

operária. Para o ensino técnico profissional, o artigo 269 do Decreto n.º 2.940 

determinava como finalidades: 

“a) ministrar o conhecimento e a prática de um ofício; 

b) elevar o nível moral e intelectual do operário; 

c) despertar e desenvolver-lhe a consciência de suas responsabilidades, com a 

consciência das bases científicas e da significação social de sua arte; 

d) alargar-lhe a visão técnica e artística; 

e) aperfeiçoar-lhe a técnica no sentido do maior rendimento do trabalho; 

f) transformá-lo por esta maneira em elemento de progresso técnico nas oficinas 

e nas indústrias nacionais.”196 

                                                           
194 Decreto n.º  2940, de 22 de novembro de 1928, art. 82. 
195 Programmas da Escola Normal. Rio de Janeiro: Officinas Graphicas do Jornal do Brasil, 1929, p. 27. 
196 Decreto n.º  2940, de 22 de novembro de 1928, art. 269. 
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O subseqüente vínculo entre esses três níveis do sistema público de ensino do 

Distrito Federal e desses com um programa de ensino prático e associado à disciplinas 

baseadas na experiência cotidiana, ligadas de algum modo com a vida contemporânea, 

foi elaborado com precisão e teve sua recompensa. Avaliá-la, entretanto, implica 

acautelar-se contra o perigo de se aceitar semelhante situação como original ou nova. 

Fundamental, para tanto, é a distinção entre os parâmetros das práticas escolares, entre 

os procedimentos pedagógicos e entre a construção social dos programas de ensino e as 

aspirações e objetivos de uma determinada versão de escola pública, considerada boa.  

A distinção desses dois níveis de representações serve bem ao propósito de 

compreender a forma como alguns desses parâmetros foram produzidos, negociados e 

reproduzidos. Em parte, porque enriquece a idéia de norma, já que ela não é 

determinada de uma vez por todas pela maneira como o poder público interpretava o 

meio social, ou a ideologia que o nutria, e sim, produzida e negociada no interior dos 

vínculos sociais. Por outro lado, ela contribui para o entendimento da experiência, e por 

conseguinte, dos interesses dos sujeitos, pois, como adverte Simona Cerutti, ao 

interrogar-se como a norma é posta em prática e vivenciada, são os processos e as 

interações que o historiador toma como parte da sua acepção de contexto.197 

Dentro dessa perspectiva, pode-se entender algo da extensão dos debates e 

conflitos que provavelmente envolveram as reformas da instrução pública durante a 

década de 1920. Em certo sentido, as políticas públicas de escolarização que se 

constituíram nesse período responderam às exigências de uma nova tessitura social, de 

tipo industrial e urbano, tal como estiveram prepostas nos textos oficiais: empresa de 

moralização e disciplina. Já a reconfiguração dos preceitos pedagógicos da prática 

escolar deu precedência à reforma dos costumes e hábitos da população carioca e fez  

inúmeras concessões às possibilidades disciplinares dos novos métodos. 

Isso se deu em meio a inúmeros episódios de elaboração simbólica das relações 

sociais, que não devem, no entanto, ser reduzidos tão somente aos conflitos sociais. 

André Petitat fez notar que embora os processos de escolarização estivessem 

constantemente ligados às relações de dominação, é impossível explicar o 

desenvolvimento da escola contemporânea apenas recorrendo aos conflitos sociais entre 

                                                           
197 CERUTTI, Simona. “A construção das categorias sociais.” In.: BOUTIER, J. e JULIA, D. (orgs.) 
Passados recompostos: campos e canteiros da história. Rio de Janeiro: Editora UFRJ; Editora FGV, 
1998. p. 240-241 
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dominantes e dominados.198 Portanto, não só as possibilidades disciplinares de uma 

escolarização das massas são importantes para a compreensão da estratégia de 

reestruturação do  sistema público de ensino, mas, principalmente, o seu vínculo com o 

progresso da ciência e tecnologia, com a evolução das noções de tempo e espaço, com a 

dissociação entre vida familiar, lugar de trabalho e lugar de formação, com a 

profissionalização do magistério, com a urbanização, os movimentos demográficos e a 

industrialização. Desde que esses episódios não sejam também reduzidos tão somente a 

conflitos sociais ou relações de dominação implicam numa definição cultural da escola 

pública que traz consigo uma publicidade dos debates educacionais, levando partidos, 

sindicatos, associações e grupos de pressão a tomarem posições opostas. 

Se, na década de 1930, já se pode ver com certa clareza onde toda a discussão 

sobre a escolarização primária levou politicamente199, na década de 1920, eram ainda as 

implicações sociais do cenário produzido após a Grande Guerra que dinamizavam os 

debates em torno da modificação do modelo de ensino público. No Brasil, foi nesse 

contexto que o tema da escola única e o da obrigatoriedade do ensino elementar 

fincaram raízes firmes nas políticas públicas de educação. Tratava-se de duas 

reivindicações. Elas integraram os esforços de parte da intelectualidade brasileira para 

substituir, na seleção das populações escolares, os atributos ligados, se não 

formalmente, ao menos visivelmente, às ordens sociais, à raça, ao sexo ou à etnia por 

critérios relacionados com a cultura escolar e com a promoção social. De fato, essa 

substituição foi organizada pelo discurso sobre a escolarização a partir das idéias de 

dom e mérito.  

Carneiro Leão chegou mesmo a solicitar dos poderes públicos auxílio pecuniário 

para que  as crianças pobres, “cujos dotes de espírito, aproveitamento e caráter as 

cataloguem claramente entre os seres superiores” completassem seus estudos: 

“Instituamos, pois, no nosso ensino, pensões para fazermos com que crianças 

paupérrimas, inteligentes e capazes, possam continuar os seus estudos, à custa da 

Municipalidade, até completarem o curso para o qual tiverem assinalada vocação.”200 

Não se têm notícia de que algo semelhante chegou a ser implementado. 

Entretanto, a representação que sustentava uma tal solicitação diz o suficiente sobre o 

                                                           
198 PETITAT, André. Produção da escola/produção da sociedade: análise sócio histórica de alguns 
momentos decisivos da evolução escolar no ocidente. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994, p. 199. 
199 A respeito ver especialmente FREITAS, Marcos Cezar de (org.). Memória intelectual da educação 
brasileira. Bragança Paulista, SP: Edusf, 1999. 
200 CARNEIRO LEÃO, Antônio. O ensino na capital do Brasil. op. cit., p. 232. 
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interesse que se tinha na escolarização das populações pobres: o progresso social. Esse 

tipo de pensamento dependeu  da estreita aliança entre os padrões de diferenciação 

escolar e estrutura social. O discurso oficial reconhecia constantemente que defender e 

ampliar a educação na escola primária significava preparar o destino profissional de 

cada um, isto é, “assentar na escala social das profissões, os degraus dos ofícios 

manuais e dos misteres populares.”201 Dessa perspectiva, é somente  acerca do trabalho 

e de sua eficiência que faz sentido pensar a função que tiveram as ideologias do dom e 

do mérito nas reformas do aparelho pedagógico da capital federal. 

De fato, essas duas idéias desempenharam um papel importante na enunciação 

das reformas de instrução durante toda a década de 1920, entretanto, com elas, se pode 

ver apenas como a questão do acesso à escola pública, no Rio de Janeiro, 

problematizou-se no campo do pensamento educacional. Se se preferir escolher o 

caminho inverso, isto é, interrogar o modo como o pensamento educacional 

problematizou-se em relação às discussões sobre o acesso das classes populares ao 

ensino público, tem-se na mira não mais a trama das idéias pedagógicas, mas as 

filigranas próprias aos mecanismos, às técnicas e tecnologias do poder. 

É nesse espaço de reflexão que gostaria de situar a discussão que se segue: é que 

aí pode-se tomar como problema a multiplicidade de estratégias necessárias ao 

embotamento, integração e, sobretudo, uso das panóplias disciplinares nas políticas 

oficiais de educação popular, que não são tão só instrumentos de um poder que se quer 

exercer sobre o indivíduo, mas de um poder que se quer atuante sobre as massas. Trata-

se de analisar um conjunto de procedimentos tais como o incentivo à freqüência escolar, 

a coeducação de pobres e abastados, o modo de ensinar, a forma de sistematizar os 

conteúdos de aprendizagem e a edificação de prédios escolares que, desde fins do século 

XIX, juntamente com uma porção de problemas teóricos e políticos, constituíram, creio 

eu, os alvos prediletos das reformas do ensino público do primeiro período republicano.  

 

Da freqüência à obrigatoriedade 

 

Ao fazer o levantamento da situação do ensino primário no município neutro da 

corte, Rui Barbosa, quando escreveu seu parecer sobre a reforma da instrução pública 

em 1882, confrontou-se com um embaraçoso quadro estatístico. A organização que Rui 

Barbosa deu aos números mostra uma sucessão de retrocessos. Ela é extremamente 

                                                           
201 AZEVEDO, Fernando de. Novos caminhos e novos fins. op. cit., p.137. 
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sistemática. Inicia-se com uma avaliação do desenvolvimento escolar num período que 

se estendia de 1857 até 1878: 

“Não se contesta que as escolas se multiplicassem. Eram 86 em 1857, quando 

esta cidade, segundo a estatística do ano anterior, se achava povoada por 151.776 

indivíduos livres; o que representa uma escola para 1.881, 11 habitantes. Treze anos 

depois (1870) subiam a 158, numa população livre de 235.381 pessoas; isto é uma 

escola para 1.492,28 habitantes. Em 1878 tínhamos 216 escolas. A cifra da população 

nesse ano (...) perfaz 312.554. Neste algarismo há de se estimar, pois, a população 

mínima da corte em 1878. Era, portanto, então uma escola para 1.447 habitantes.” 202 

Segue-se, para o mesmo período uma comparação entre esses números e o 

movimento que obedeceu ao crescimento da população livre. É nesse procedimento que 

extrai dos índices aquilo que considerava significativo. Para isso preferiu as cifras: 

“De 1857 a 1878 o número de escolas alteou-se a mais do dobro. Já não seria 

grande coisa em si mesmo esse acrescentamento, se refletissem na exigüidade da cifra 

primitiva (86) e no extenso trato de tempo decorrido (21 anos). Mas se o confrontarmos 

com o movimento da população livre, então deve-se abater ainda mais a nossa vaidade. 

De 1857 a 1878, com efeito, a população aumentou 105, 54 por 100, ao passo que o 

número de escolas elevou-se 145, 34%. Excedeu, pois esta porcentagem àquela apenas 

em 39,80 no espaço de 21 anos, ou 1,89 anualmente. 

“Há porém, nesta confrontação, um aspecto muito mais significativo. Em 1870 o 

número de habitantes para cada escola (1.492) era de 389 menos do que em 1857 o 

número correspondente (1.881); diferença essa que representa um progresso de 29,92 

habitantes menos por ano, em relação a cada escola. Mas em 1878, a fração da 

população livre servida por cada escola não era inferior a 1.446,99 habitantes, cifra 

que, relativamente à de 1870, exprime a redução insignificante de 46,99 habitantes em 

oito anos, ou 5,87 por ano. Sob esse aspecto, por conseguinte, o desenvolvimento de 

1870 a 1878 está para com o de 1857 a 1870 na razão de 5,87 para 29, 92, ou 1 para 

5,11. Em vez de acelerar-se, pois, o movimento, ou ao menos prosseguir na mesma 

celeridade que de 1857 a 1870, atrasou-se, de 1870 a 1878, espantosamente.”203 

Depois recomeça o percurso tomando o número de matrículas observadas nas 

estatísticas oficiais para a cidade do Rio de Janeiro: 

                                                           
202 BARBOSA, Rui. Reforma do ensino primário e várias instituições complementares da instrução 
pública. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1947. p. 22 e 23. 
203 Idem., p. 23 e 24. 
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“Não é menos triste a história estatística da matrícula escolar. Eis os 

algarismos: 1857: ∼ 4.364 alunos, em 151.776 habitantes. 1870: ∼ 10.111 discípulos, 

em 235.381 almas. 1878: ∼ 11.660 indivíduos inscritos dentre 312.554 pessoas livres. 

Daqui resultam as proporções seguintes: no primeiro ano a inscrição estava para com 

a população livre na razão de 2,87%, razão que, no segundo subia a 4,29%, mas que 

no terceiro desceu a 3,72%. Assim, a porcentagem da população matriculada para a 

população municipal, em 1878, era apenas 0,85% superior a de 1857 (diferença 

correspondente ao desenvolvimento microscópico de 0,065% ao ano), mas inferior 

0,57% à de 1870; isto é uma diminuição de 0,071 anualmente.”204 

Nesse quadro, a confrontação entre os dados apresentados pela Diretoria Geral 

de Estatística, em relatório de 1876, referente ao recenseamento de 1872  e os 

algarismos registrados pelo inspetor geral de instrução pública, no relatório de 1878 

permite-lhe circunscrever o montante a que chegara a capacidade do aparelho escolar na 

capital: 

“Numa população livre de 226.033 almas, numa população escolar de 41.514 

indivíduos, eram 207 as escolas (96 públicas e 111 particulares) com 14.257 alunos 

matriculados. Logo uma escola por 192,19 crianças de idade escolar ou por 1.046 

habitantes livres. Mas há retificação que fazer, em presença de algarismos posteriores; 

porque segundo o relatório da inspetoria geral em 1878, constamos no município da 

corte 121 escolas particulares, além de 94 públicas criadas à custa dos cofres públicos, 

conforme relatório da secretaria do Império em 1880, ou, ao todo 215. Logo, numa 

população escolar de 41.700 e numa população livre de 226.033, possui a capital do 

Império uma escola para 198,6 pessoas de idade escolar, ou por 1.051,31 

habitantes.”205 

Os dados que Rui Barbosa toma do Relatório da Inspetoria Geral da Instrução 

Pública induzem-lhe a proporções diferentes. Em números absolutos, receberam 

instrução nas escolas da capital 11.660 indivíduos em idade escolar, e não a recebiam 

30.441. A matrícula escolar em 1878 seria, portanto, segundo ele, de 27,96% da 

população escolar e de 5,15% da população livre. Atualizados, entretanto, com uma 

                                                           
204 Idem., p. 24. 
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projeção de cerca de 300 mil indivíduos livres para o início da década de 1880 a 

estimativa retrocedeu a proporções ainda mais desfavoráveis: 

“Uma escola para 255 indivíduos de idade escolar; uma escola para 1.388 

habitantes livres. Inscritos: 23,57% da população escolar, um aluno por 4,23 

indivíduos de idade escolar; ou 4,33 da população livre; ou, enfim, um aluno por 22,07 

habitantes livres.”206 

Em meio a tudo isso, Rui Barbosa identificava um equívoco ainda mais 

perturbador do que a letargia apresentada pelo desenvolvimento da rede de ensino na 

capital. Tratava-se de uma incômoda confusão de conceitos: 

“Mui intencionalmente evitamos, até aqui, um expressão técnica nestes 

assuntos, referindo-nos sempre à matrícula ou inscrição escolar, e abstendo-nos 

sistematicamente de falar em freqüência. Entretanto, o que nós denominamos inscrição, 

ou matrícula, para sermos fiéis à realidade, é o que os nossos documentos oficiais 

intitulam de freqüência, confundido vocábulos diferenciados por significações 

absolutamente distintas; abuso indesculpável e da mais séria gravidade, nestas 

questões, cujo resultado é trazer enleado o público num engano acerca de noções 

fundamentais. Todas as estatísticas brasileiras organizadas oficialmente o que de fato 

consignam, é o número dos alunos alistados na escola, e não o dos que efetivamente a 

povoam. É fácil conceber que entre essas duas ordens de algarismos necessariamente 

medeia uma distância imensa.”207 

No município neutro da corte, a freqüência escolar seguia por linhas sinuosas. 

Ausente das estatísticas, que tomavam a formalidade ilusória da matrícula como 

expressão significativa de uma realidade séria e difícil, a assiduidade, era um fenômeno 

melhor apreendido enquanto expressão social da postura popular frente aos processos de 

escolarização. Rui Barbosa foi absolutamente claro ao afirmar porque a observância da 

assiduidade escolar era tão pouco perseverante na sociedade carioca: 

(...) depende da profundeza com que cala na consciência popular o sentimento 

da necessidade da instrução.”208 

Mais conscenciosa das nuanças do cotidiano carioca, a literatura parece-me mais 

perspicaz na distribuição das causas da deserção escolar. Machado de Assis foi 
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particularmente feliz ao dar expressão às graves dificuldades que enfrentava uma 

criança para freqüentar a escola. Num conto de 1880 inicia a trama: 

“A escola era na Rua do Costa, um sobradinho de grade de pau. O ano era de 

1840. Naquele dia – uma segunda-feira, do mês de maio – deixei-me estar alguns 

instantes na Rua da Princesa a ver onde iria brincar a manhã. Hesitava entre o morro 

de S. Diogo e o campo de Sant´Ana, que não era então esse parque atual, construção de 

gentleman, mas um espaço rústico, mais ou menos infinito, alastrado de lavadeiras, 

capim e burros soltos. Morro ou campo? Tal era o problema.”209 

A questão, entretanto, decidiu-se pela escola: 

“Na semana anterior tinha feito dois suetos, e, descoberto o caso, recebi o 

pagamento das mãos de meu pai, que me deu uma sova de vara de marmeleiro. As 

sovas de meu pai doíam por muito tempo. Era um velho empregado do Arsenal de 

Guerra, ríspido e intolerante. Sonhava para mim uma grande profissão comercial, e 

tinha ânsia de me ver com os elementos mercantis, ler, escrever e contar, para me 

meter de caixeiro. Citava-me nome de capitalistas que tinham começado no balcão. 

Ora foi a lembrança do último castigo que me levou naquela manhã para o colégio. 

Não era um menino de virtudes.”210 

As representações que Machado de Assis articulou às classes populares 

implicavam no desejo de ascensão social, na violência com a qual se exercia a 

autoridade e o valor que a escola assumia na sua forma de pensar, que, aliás, pouco 

importavam à criança. Nesse aspecto, as caracterizações de Rui Barbosa, evidentemente 

preocupado com a ação do poder público, foram bem menos condescendentes: 

indicavam a incapacidade do povo em nutrir uma aspiração eficaz de instruir-se.211 

Antes, a freqüência escolar era um produto direto “da inércia e da ignorância geral da 

população.” 

A rigor tratam-se de duas formas distintas de avaliar a aceitação que tinha a 

escola na vida social da população pobre do Rio de Janeiro. Tem-se nelas um conjunto 

importante de representações disseminadas nas classes instruídas acerca do 

envolvimento popular com a escolaridade. Invariavelmente partem mais dos problemas 

de status social que propriamente de questões fundamentais da prática de escolarização. 

Entretanto, no quadro descrito por Machado de Assis, o enfoque registra o modo pelo 
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qual as classes populares se orientam para os segmentos abastados da sociedade. É 

sobretudo o desejo de ascensão social que está presente nos “cuidados” de quem envia o 

filho à escola. Já o diagnóstico de Rui Barbosa transmite com clareza a maneira como 

os “homens de saber” se orientavam para “os estratos inferiores da sociedade.” Em 

parte, esse foi o destino do discurso e do debate que envolveu o desenvolvimento da 

escolarização no Brasil em fins do século XIX. Era um contexto autenticado para as 

ações hipotéticas. 

Creio que seja esse  o outro lado dos debates públicos acerca da escolarização da 

população pobre naquele momento. Não à toa, a deserção escolar da qual tratam os 

textos de Machado de Assis e Rui Barbosa procede dos métodos então usados de cultivo 

do espírito popular: era uma primeira fronteira da reforma da escola. Machado de Assis 

fazia prosa com a violência dos castigos; depois de um negócio escuso, fechado em sala 

de aula: 

“- Não há perdão! Dê cá a mão! Dê cá! Vamos! Sem vergonha! Dê cá a mão! 

- Mas seu mestre... 

- Olhe que é pior! 

Estendi-lhe a mão direita, depois a esquerda, e fui recebendo os bolos uns por 

cima dos outros, até completar doze, que me deixaram as palmas vermelhas e inchadas. 

(...) 

Eu, por mim, tinha a cara no chão. Não ousava fitar ninguém, sentia todos os 

olhos em nós. Recolhi-me ao banco, soluçando fustigado pelos impropérios do mestre. 

Na sala arquejava o terror; posso dizer que naquele dia ninguém faria negócio 

igual.”212 

Rui Barbosa atacava o apelo à memorização que a escola fazia ao aluno: 

“Do material técnico de ensino existem apenas os elementos mais elementares, 

mais rudimentares e os tipos mais primitivos. Tudo está revelando o domínio absoluto 

da palavra autoritária do mestre, ou das fórmulas ferrenhas do compêndio, servidas 

pela memória passiva do aluno. Nada fala aos olhos da criança; nada lhe provoca os 

instintos de observação, nada lhe desperta a espontaneidade; nada a põe em contato 

com o mundo e a natureza.”213 

Tratam-se de dois exemplos de um acervo substancial da literatura sobre os 

problemas fundamentais da vida escolar entre meados do século XIX e o início do 
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século XX.214 Não obstante isso, o trabalho deles oferece representações importantes 

acerca das práticas de escolarização. São mapas ilustrativos da consolidação de uma 

memória acerca dos conflitos e poderes envolvidos na forma e no conteúdo da 

escolarização. E não só. São, também, caracterizações das suspeitas das classes 

ilustradas perante à escolarização das classes populares. 

As sucessivas reformas da instrução no período republicano refletiram tanto as 

suspeitas em relação às classes populares, como a influência que exerciam os programas 

escolares e os métodos de ensino na educação dessa população. Em parte, isso explica 

os embaraços encontrados pelas políticas públicas que insistiam em proporcionar ou 

estimular a difusão do ensino público nas primeiras décadas do século XX. Mesmo 

pleiteada como elemento crucial da regeneração dos costumes sociais, a expansão 

escolar no Rio de Janeiro enfrentou exigências políticas relacionadas com a agenda e o 

discurso da modernização urbana e econômica. Nesse contexto, escolarizar também 

significava preparar com melhor acuidade o setor produtivo; isto é, discipliná-lo e 

moralizá-lo de modo a neutralizar a periculosidade que o universo industrial produzia. 

Na década de 1920, as reformas da instrução pública estabeleceram vínculos 

com esse imaginário urbano-industrial das elites sociais através de uma política de 

escolarização cujo objetivo principal era a criação de uma estratégia de difusão do 

ensino adequada à formação de trabalhadores. Ela assume a forma de um deslocamento. 

Maria Cecília Cortez C. de Souza, num notável artigo sobre a memória da experiência 

pedagógica, apreende o seu percurso como uma nova ordem de desqualificação sobre a 

população a ser escolarizada: “o argumento usado para a proposição da solução 

imigrantista (...) que apontava para a inaptidão dos antigos escravos para a liberdade 

e o trabalho livre, converteu-se, trinta e tantos anos depois, no argumento de que as 

massas populares também não se achavam prontas para o trabalho livre.”215 Estava aí 

uma resposta conjuntural às exigências sociais e à experiência cultural das classes 

superiores em relação às classes populares. 
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Seguiu-se outra, estrutural. Os problemas levantados por essa “nova ordem de 

desqualificações” cresceram no período posterior a 1922, pois a reorganização das 

estatísticas escolares de matrícula e freqüência por Carneiro Leão evidenciava o 

embaraço que o sistema de ensino apresentava em aproveitar a sua demanda. Nesse 

momento, os índices de inscrição e de assiduidade escolares foram tomados como 

escala de aferição para se verificar a situação do ensino na capital federal. Eram eles que 

atestavam com seguridade o número de indivíduos educados de forma conveniente no 

aparelho público de ensino, isto é, a quantidade daqueles que cumpriram todo o 

programa de ensino das escolas primárias e, portanto, que receberam, pelo menos em 

tese, uma educação integral; física, moral e intelectual. Nas reformas da instrução 

pública realizadas durante a década de 1920, resolver a questão da desqualificação das 

camadas populares para o trabalho significou não só estender esse modelo de 

escolarização a todos, mas ampliar a escolaridade dessas camadas. 

O aproveitamento da demanda escolar 

A discussão acerca da eficiência do sistema escolar foi antes de mais nada uma 

questão de números. A primeira preocupação era com o tempo de escolarização. 

Carneiro Leão tomava como improcedente, e até perigoso, toda campanha que buscasse 

fixar em 2, 3 ou 4 anos o curso primário. E argumentava: 

“O próprio São Paulo que, por motivos financeiros, julgou solucionar o 

problema com a redução do estágio escolar gratuito, voltou atrás, estabelecendo  o 

ensino primário de 6 anos, compreendendo os dois do curso complementar.” 216 

Fixado em 7 anos o curso primário no Distrito Federal a partir de 1923, os 

índices de matrícula nos diferentes anos do estágio escolar deixava evidente a 

intensidade do êxodo escolar. A procura de matrícula era insignificante nos anos mais 

adiantados, principalmente a partir do 5º ano. Os números da população escolar foram, 

sem dúvida, uma segunda preocupação. Era, sobretudo, o perfil da sua distribuição pelas 

classes primárias o alvo do questionamento de Carneiro Leão quando confrontado com 

a queda, entre 1923 e 1926, do número de matriculados no primeiro ano escolar em 

relação aos números de 1922: 

“Não será o caso de perguntar-se, porque, quando no 1º ano se matriculam 

31.180 crianças, no 2º 15.799 e no 3º 9.945, no 4º temos apenas 5.782, no 5º 2.686, no 

6º 1.665 e no 7º  955?”217 
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Seguem-se os números provenientes do quadro de freqüência. Os índices, e o 

modo de tratá-los, com os quais Carneiro Leão trabalhou matizam a afluência ao 

primeiro ano em outras bases. Em números proporcionais à caracterização do 

aproveitamento da demanda escolar, ele verifica uma maior freqüência nas classes mais 

adiantadas do sistema público de ensino: 

“Nos anos anteriores à nossa administração a proporção entre o primeiro ano e 

o segundo era de 3 para 1 (3:1) e o ano passado foi de menos de dois para um (2:1); 

entre o 2º e o 3º e entre esse e o 4º era de 2 para 1 (2:1) passou a ser de dois para 

quase 1 e meio (2:1 ½). No 5º ano e no 6º a freqüência em 1925 aumentou em relação 

às administrações passadas. Assim a afluência ao 1º ano foi que diminuiu, não 

decresceu no 2º, senão que foi de um terço mais, crescendo ainda no 3º, no 4º no 5º e 

no 6º, sem falar no 7º, inexistente até 1923. A maior afluência às classes mais 

adiantadas prova que a escola está fornecendo à sociedade um número maior de moços 

com uma cultura menos rudimentar, isto é, está muito mais eficiente.”  

“A diminuição de alunos freqüentes no 1º ano, com um aumento sensível de 

freqüência geral prova de um lado, que as crianças se vão mantendo por mais tempo na 

escola e, de outro, que o número de promoções naquele ano têm sido muito maior. Se 

nos anos anteriores à minha administração contavam-se cerca de 6 mil crianças mais 

no 1º ano, atualmente encontram-se 12.126 mais nas outras classes do curso.”218 

Há ainda, uma última preocupação estatística: com o número de promoções. 

Seus índices foram aqueles que deixaram Carneiro Leão mais à vontade para 

demonstrar a eficiência alcançada pela política de educação adotada pela sua 

administração. A comparação é ainda entre os anos de 1922 e 1926, e a argumentação 

toda numérica: 

“Basta confrontar entre 1922 e 1926, o 2º e o 3º ano. Em 1922 essas duas 

classes tinham 14.895 alunos, diariamente, nos bancos escolares, hoje contam 20.663, 

ou uma diferença para maior de 5.768. Assim se somássemos esses 5.768 aos 22.818 do 

1º ano, atualmente teríamos 28.586 bem próximos dos 29.010 de 1922. 

“Podemos, pois, concluir que, mesmo não levando em conta a diferença 

acentuada na freqüência dos anos mais adiantados, esses 5.768 alunos mais no 3º e no 

2º correspondem a um número equivalente de promoções no 1º ano. E não creio alguém 
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prefira 29 mil alunos a 23 mil se aqueles 29 devem ser mantidos com o sacrifício de 6 

mil promoções. 

“Confrontando porém as classes mais adiantadas naqueles dois ano,s veremos 

que 1926 apresenta, para mais, no 4º ano, 2.589 alunos, no 5º 1.492 e no 6º e no 7º que 

então não existiam – respectivamente, 1.517 e 917. 

“Isso prova, evidentemente, estar a administração conseguindo que o filho do 

povo se vá mantendo por um tempo mais longo na escola, para elevar a medida geral 

da cultura da massa popular.”219 

E concluía: 

“5 mil crianças mais nos bancos escolares e mais 15 mil promoções, ou seja um 

rendimento maior de 20 mil alunos do que em 1922. 

“Certamente não foram 20 mil alunos novos que tivemos porque as promoções 

não se deram todas em classes finais: curso fundamental e complementar. Não resta, 

entretanto, dúvida que abrimos caminho em todas as procedências para um número 

maior de crianças que estariam, no regime anterior, com os lugares fechados na escola 

ou na classe.”220 

No conjunto tem-se um quadro representativo do tipo de sondagem utilizado 

para apresentar os resultados do desenvolvimento do aparelho escolar propiciado pela 

política de educação adotada por Carneiro Leão. O que cabe fazer aqui é articular esses 

números aos procedimentos responsáveis pela sua configuração. Parecem-me 

interessante  sobretudo três deles: a atribuição de um merecimento maior aos docentes 

que conseguissem melhores resultados no 1º ano; a distribuição racional de professores 

adjuntos; e as providências para reorganizar a metodologia da coleta dos números. 

O primeiro teve pelo menos duas direções: incentivar o professorado para 

assumir as aulas nas classes iniciais do curso primário e atrair para a escola as crianças. 

Ele consistiu em oferecer, no boletim de merecimento dos professores com classes de 

primeiro ano, o grau dez para aqueles que conseguissem manter aí uma freqüência 

média de 75,01 do total de crianças matriculadas, enquanto que os professores que 

regiam outras classes precisavam, para obter a mesma nota, alcançar mais de 85%. A 

medida buscava repercutir na qualidade de aula, atingir em cheio as primeiras 

impressões da criança quanto a vida escolar. Segundo Carneiro Leão, delas dependia, 
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em grande parte, a vida futura dos indivíduos.221 Nesse sentido, entretanto, pode parecer 

um contra-senso esperar desses professores um nível de freqüência inferior às classes 

mais adiantadas. A questão, entretanto, era atrair o professor experiente, seguro dos 

métodos e dos meios de que se utilizava para não só ensinar e promover seus alunos, 

mas assegurar a boa disposição para com a escola da criança ainda analfabeta, haja 

visto, que o professorado parecia nutrir especial preferência pelas classes mais 

adiantadas, via de regra, julgadas mais atentas e habituadas às tarefas escolares. 

Segue-se, pois, a distribuição desse professorado pelos vários distritos escolares 

da capital. Almejava-se equilibrar o número de alunos por sala de aula, evitar que uns 

ensinassem em classes com “meia dúzia de alunos e outros com classes imensas.”222 O 

sentido da distribuição obedeceu ao eixo que ia da cidade para os subúrbios do Rio de 

Janeiro e observou uma média da 35 alunos por classe, limite que se julgava 

conveniente para assegurar boas condições de ensino e higiene nas escolas públicas. 

Carneiro Leão atestou o sucesso desse trabalho ainda mais uma vez com razões 

matemáticas. Apontou que com um quadro docente com cerca de 1.930 professores com 

classe e uma média de 35 alunos por classe não seria possível obter de matrícula nem 

70.000 alunos, entretanto, o que se via eram 68.012 matrículas com freqüência média de 

53 mil alunos, e máxima de 64 mil. 

E, finalmente, as providências para reorganizar a metodologia da coleta dos 

números. Quando Carneiro Leão assumiu a Diretoria Geral de Instrução Pública diz ter 

encontrado em uso uma metodologia, estabelecida pela Diretoria de Estatística 

Municipal, que fazia eliminar dos cálculos de freqüência até três dias por mês quando a 

assiduidade fosse igual ou inferior a um quinto da matrícula. Revoga esse critério já 

para o ano de 1924, mandando apurar todos os dias, independente do número de alunos 

presentes à escola. E deu conta dos resultados: 

“Apesar disso a freqüência subiu consideravelmente. É verdade que, nos 

primeiros meses de 1925, alguns distritos escolares supondo tivesse a minha 

determinação sido apenas para o ano de 1924, continuaram a executar o processo 

combinado com a Diretoria de Estatística em 1922. Tendo conhecimento, porém, do 

fato, baixei, em novo edital, ordem em contrário, concedendo a eliminação apenas nos 

dias em que um temporal excepcional, ou outra causa de força maior, devidamente 

comprovada, reduzisse a zero a freqüência. E assim se têm feito; entretanto a 
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freqüência continuou a subir extraordinariamente, dando-nos em 1925 77,53% sobre a 

matrícula e elevando-se ainda este ano para 81,65%.”223   

Carneiro Leão relata ainda um outro fato. Segundo ele, houve uma atenção 

especial para com a contagem das crianças matriculadas, de modo que fosse feita uma 

eliminação rigorosa dos alunos que haviam abandonado a escola. Nela notou-se que 

existiam crianças que mesmo matriculadas numa escola, tinham o seu nome ainda 

presente no livro de chamadas da outra. Tendo isso em vista, determinou que o aluno 

que incorresse em mais de 20 faltas seguidas sem justificação deveria ter seu nome 

eliminado dos índices de matrícula. Uma tal medida administrativa repercutiu na própria 

eficiência do aparelho de ensino da capital, pelo menos no que tocava à renovação da 

população escolar. Ela permitia a cada escola aproveitar melhor os seus limites de 

matrícula. Entrementes, sua expressão numérica fazia abaixar os índices de matrícula 

realçando os de freqüência. Pelo menos, era nesse sentido que Carneiro Leão utilizava-

se desses resultados: 

“No corrente ano a matrícula não atingiu a 68 mil alunos, enquanto nos anos 

anteriores à minha administração passou de 70 mil; entretanto a freqüência, que nunca 

tinha chegado a mais de 48 mil, ascendeu a 53.831 ou sejam 6 mil alunos, mais, nos 

bancos escolares.”224  

De certo modo, a relação entre os índices de freqüência e matrícula tornou-se o 

principal argumento de Carneiro Leão em favor do modelo de escolarização que 

defendia para a capital do país. Seus números aduziam a uma evolução gradual do 

tempo de escolarização. O que permitiam verificar não era exatamente uma expansão do 

sistema público de ensino mas, mais apropriadamente, um aumento do aproveitamento 

da sua demanda; pode-se observar que faziam acreditar nas possibilidades de aumento 

da escolaridade de boa parte da população carioca. Era essa evolução progressiva e 

decidida que, com a compilação dos índices de freqüência e matrícula, buscava-se 

demonstrar. Comparativamente, eles podem ser esquematizados da seguinte forma: 

 1920 1921 1922 1923 1924 1925 

Matrícula 70.892 73.688 74.375 73.404 68.136 68.012 

Freqüência 46.143 48.428 47.886 47.998 48.410 52.735 

Percentagem 65 65,6 64,2 65,3 71 77,53 
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A repercussão dos números constitui um capítulo à parte dessa história. Escolhi, 

para conduzir um pouco a discussão acerca do sentido que envolvia a divulgação desses 

índices, confrontar tão somente dois comentários a respeito: ambos eram do mesmo 

autor, um colunista que se subscrevia como Júnior, e foram publicados pelo mesmo 

órgão de imprensa, o Jornal do Brasil, mas tratam, no entanto, de forma um tanto 

diferente o assunto. No primeiro comentário, publicado em maio de 1926, os valores 

alcançados pelos índices de freqüência escolar foram a informação básica que levou o 

seu autor a escrever: 

“(...) o Sr. Carneiro Leão pode recolher-se à vida privada, certo de ter 

conseguido o “recorde” na percentagem das freqüências. De fato S.S. teve a habilidade 

de conseguir por um processo seu, inteiramente seu, elevar oficialmente a percentagem 

da freqüência a números jamais atingidos onde a instrução não é obrigatória.”225 

Ainda constituído a partir dos números oficiais, mas acrescido de um suposto 

depoimento de um professor público, o segundo comentário dá ciência do artifício 

administrativo e da manobra do magistério de que foram fruto os índices. O tom de 

suspeita sede lugar ao de denúncia. Dois meses depois do primeiro artigo, em julho, 

portanto, apareceu publicado nas páginas do Jornal do Brasil: 

“A estatística escolar continua a apresentar resultados assombrosos e neste 

andar vemos ter freqüência de internatos. A estatística de maio atingiu 91,36%! 

“Um honrado professor filiado à escola positivista, disse-nos num encontro de 

rua que estava envergonhado com a assiduidade de seu distrito, escolas houve onde a 

percentagem acusada subiu a 96% e segundo lhe constava as professoras eliminavam 

impiedosamente os alunos que faltam, embora os matriculem de novo em seguida, 

prejudicando, assim, a estatística que deixa de ser a expressão da verdade. 

(...) 

“É uma ilusão pensar-se que essa estatística vêm provar uma maior eficiência 

quando todo mundo sabe que ela é fruto de uma manobra, destinada a não prejudicar 

um dos coeficientes criados para avaliar o merecimento das adjuntas.”226 

Creio que se pode aceitar as informações registradas pelo segundo comentário 

sem invalidar totalmente o primeiro. Houve, de fato, um sério investimento para a 

manutenção da freqüência escolar e se, os índices não revelam a verdade sobre o 
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alcance a que chegou um tal esforço, indicam, todavia, a estreita aliança entre os 

dispositivos administrativos de reforma do aparelho público de ensino e as expectativas 

profissionais do professorado. Na realidade, o segundo artigo aponta claros indícios de 

que, para o corpo docente, longe de ampliar ou defender a freqüência escolar das 

crianças, o artifício utilizado pela Diretoria de Instrução Pública alimentava as 

expectativas de promoção profissional. Pode-se acreditar, sem grandes embaraços 

metodológicos, que eram duas situações efetivamente presentes no cenário de 

realizações da reforma do ensino entre 1922 e 1926, caso considere-se, como o faz 

Michel de Certeau, as práticas de dissimulação uma espécie de porta dos fundos da 

norma, que mesmo introduzindo aí uma maneira de tirar partido dela, observam suas 

regras.227 

Não obstante isso, o que merece um exame mais atento aqui é o levantamento de 

certas tópicas presentes nos enunciados acerca das práticas necessárias ao 

funcionamento eficaz do sistema público de ensino.  

Pois bem, um primeiro ponto fundamental a ser considerado nesses enunciados é 

a estrutura em que eles se concentram. O declínio da matrícula identificada pela 

estatística oficial é cúmplice de uma estrutura de escolarização estacionada, não há 

notícias de contratações, construções ou novas locações. Assim, a exortação ao aumento 

da escolaridade não recai sobre a necessidade de ampliar fisicamente o quadro de 

ensino, mas de melhorar o rendimento. Há nisso uma crença tácita na capacidade da 

contabilidade e do poder burocrático assegurar a execução da reforma das práticas e da 

estrutura de escolarização. 

Uma segunda tópica que condicionou os enunciados de difusão desse modelo de 

escolarização referia-se à maneira como ele respondia a novas prescrições. Em síntese, 

proporcionavam um caminho para a introdução de novas práticas pedagógicas e não de 

novas condições de escolarização. Os programas escolares, reformados em 1924, por 

exemplo, amargaram em 1925, assim como aqueles que os antecederam, um alcance 

tímido: dos 68.012 alunos que matricularam-se em 1925, somente 34.143 promoveram-

se, isto é, quase a metade das crianças que se matricularam não progrediram dentro do 

aparelho de ensino. Entre a repetência e a evasão, os programas de 1924 repercutiram na 

mesma estrutura de avaliação e seleção escolar que eles haviam tentado contornar. 

Entretanto, o tratamento desses números revela a perspectiva pela qual as políticas 
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públicas de escolarização apreciavam os problemas de rendimento escolar. Os índices 

válidos são os de aproveitamento escolar, de promoção e de freqüência, por meio dos 

quais acreditava-se registrar não só a quantidade dos indivíduos escolarizados, mas a 

própria qualidade dessa escolarização. 

Daí que pensar o conceito de rendimento disposto pelo discurso oficial implique, 

simultaneamente, considerar a maneira como se cumpre a necessária instrução 

elementar, operacional, em suma, alfabetizadora, e aquela com que se cumpre a 

necessária educação moral, física e intelectual, subordinada a um Estado que a dirige 

para a formação do cidadão e do trabalhador, seu sustentáculo político e econômico, 

respectivamente. A política de educação articulada por Carneiro Leão incumbiu-se de 

assegurar não somente a complementaridade dos dois modelos de escolarização num só 

sistema de ensino, mas de assegurar-lhe freqüência.  

A obrigatoriedade do ensino primário 

Há ainda um outro âmbito para esses mesmos enunciados. Ele implica, 

entretanto, num outro contexto. As discussões a respeito da obrigatoriedade do ensino 

no Distrito Federal, nesse momento, procederam de implicações políticas bastante 

diferentes das que faziam parte dos debates acerca da difusão do ensino elementar. 

Diferente destes, aquelas incorrem em problemas de legitimação política. Em meados 

da década de 1910, um dos principais embaraços à regulamentação da obrigatoriedade 

quando da organização da instrução pública no Distrito Federal parecia vencido entre os 

educadores: a liberdade de consciência. Manoel Bomfim, inclusive, destacou os termos 

dessa posição num compêndio de pedagogia, escrito em 1915, para o curso que 

ministrava na Escola Normal do Rio de Janeiro: 

“A alegação de que a obrigatoriedade da instrução primária atenta contra os 

direitos dos pais, é grosseiro sofisma. No caso não há ataque à liberdade de 

consciência dos pais, que podem instruir os filhos, como e onde quiserem, contanto que 

não infrinjam os preceitos da higiene e os deveres da moral. É preciso considerar que 

esse direito dos pais não é absoluto; a ele se superpõe o direito da criança – ao 

desenvolvimento integral da sua personalidade. A privação da instrução primária 

produz uma tão grave diminuição do valor positivo do indivíduo, e o reduz a uma 

situação tal de inferioridade, que eqüivale a uma mutilação da inteligência. Os pais 

não poderiam ter o direito de condenar os filhos a essa inferioridade definitiva. O 

direito deles, os pais decorre exclusivamente do cumprimento de um dever – de 

promover o bem dos filhos; neste caso reconhece-lhes o Estado o direito de fazerem o 
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bem como quiserem. De outro modo seria monstruoso – que o Estado, defensor efetivo 

dos fracos, além de admitir o não cumprimento de um dever moral, reconhecesse nos 

pais o direito de condenar as crianças, pessoalmente indefesas e fracas, ao grande mal 

do analfabetismo e da ignorância.”228 

O que invocavam, de forma reiterada, por outro lado, era a responsabilidade do 

poder público em oferecer não só escolas em número suficiente para atender a 

totalidade das crianças em idade escolar, mas de proporcionar-lhes tudo que, além da 

escola, fosse necessário para a realização da instrução. No mesmo compêndio Bomfim 

advertia: 

“É evidente que os poderes públicos, representantes do Estado, não poderiam 

exigir o cumprimento de um dever como esse, sem proporcionarem os meios de 

realização. Para tornar legítima essa exigência e dar caráter de justiça às penas que se 

impõem, é preciso que o não cumprimento do dever dependa, apenas da vontade dos 

pais.”229 

Essas colocações fizeram parte das novas circunstâncias em que se deu a 

discussão sobre a obrigatoriedade do ensino. Suas origens são difíceis de determinar, 

mas já em princípios do século XX tratava-se muito mais de uma discussão acerca das 

possibilidades de uma política pública de desenvolvimento social do que sobre a 

configuração política assumida pelo poder público. Em relação ao que se fez em fins do 

século XIX, ou melhor, ao sentido que tomaram as políticas públicas de educação sob o 

regime republicano foi uma mudança trabalhosa.230 Primeiro, do sentido da 

escolarização. A razão entre a despesa que teria a sociedade para custear as suas 

“vantagens em comunhão” e a capacidade do sistema público de ensino atender à 

demanda deixa de funcionar como justificativa da proscrição das camadas populares 

desse aparelho. Em contrapartida, era evocada para legitimar as providências em sentido 

contrário, ou seja, o custeio de novas vagas. E, depois, do significado das relações entre 

o poder público e o cidadão, no tocante a essa oferta: o que até então era interpretado 

                                                           
228 BOMFIM, Manoel. Lições de pedagogia. Rio de Janeiro: Livraria Escolar Rio Branco, 1915. p. 101. 
229 Idem, p. 102. 
230 Se comparados o anteprojeto de lei para reorganização da instrução pública do Distrito Federal 
apresentado por João Köpke ao ministro do interior em 1889, com os Pareceres de Rui Barbosa sobre a 
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ocorreu foi mais uma mudança de ênfase: se em 1891, ano de regulamentação do Distrito Federal, a 
obrigatoriedade foi excluída da legislação do ensino primário com argumentos próximos ao de João 
Köpke, em fins da década de 1910 a ênfase na sua necessidade apresenta argumentos bem próximos aos 
de Rui Barbosa. 
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como um direito, do Estado de oferecer instrução e do indivíduo de instruir-se, passou a 

ser considerado uma relação de dever de um para com o outro. 

Essas configurações narrativas, em fins da década de 1920, formaram o quadro 

contextual da regulamentação da obrigatoriedade da instrução primária no Distrito 

Federal. O Decreto 2.940 determinava no seu artigo n.º 86: 

“São obrigadas à freqüência escolar todas as crianças de 7 a 12 anos de idade, 

facultada, nas vagas, a matrícula às de 13 a 16.”231 

Seu único parágrafo, entretanto, estabelecia as exceções: 

“Ficam isentas desta obrigação: 

a) quando não houver escola pública numa área de 2 quilômetros de raio; 

b) quando sofrerem de incapacidade física ou mental ou moléstia contagiosa ou 

repulsiva; 

c) quando forem indigentes e não lhes possa oferecer assistência escolar.”232 

Dessa perspectiva, tem-se um lance político decisivo para a difusão do ensino 

primário. A despeito da isenção das crianças suburbanas, debilitadas física e 

mentalmente ou indigentes, a promulgação do Decreto 2.981 abre precedente legal para 

a expansão do sistema público de educação. Mesmo porque acabaria funcionando como 

dispositivo de pressão orçamentária. Era como se a Diretoria Geral de Instrução Pública 

tivesse emitido tão somente notas promissórias. Em entrevista para o diário A Noite, 

datada de janeiro de 1930, Fernando de Azevedo reconhecia a fragilidade das condições 

de funcionamento desse dispositivo de lei, assumindo o caráter pragmático da 

obrigatoriedade num tal contexto: 

“Afirma-se, porém que esta obrigatoriedade ficou no papel. Ficou e tinha de 

ficar, e ficará enquanto não for encerrada e resolvida como deve ser. 

 Por que, de fato, não se tornou efetiva a obrigatoriedade da educação? Por 

falta de um aparelho escolar capaz de a tornar efetiva? Não. Sistema de organização 

escolar tem o Distrito Federal com a mais perfeita unidade de plano, com a mais 

rigorosa harmonia nas suas partes, inspirado nos mais altos ideais de educação e 

aparelhamento dos órgãos mais eficazes para atingir esses fins. 

 Pela resistência dos pais ou responsáveis? É certo que não. Os pais longe de 

criarem dificuldades à educação de seus filhos, reclamam escolas e, associados nos 
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círculos de pais e professores, passaram a colaborar eficientemente com o poder 

público na obra de educação. 

 O único motivo, portanto, de não se ter tornado ainda efetiva a obrigatoriedade 

da educação é a falta do prédio escolar. Uma questão como se vê, de ordem material. 

Uma questão de dinheiro.”233 

Isso faz retroceder aos comentários sobre as condições estruturais que suas 

disposições tornavam necessárias. Uma avaliação prudente dessas condições foi 

entregue ao gabinete do prefeito do Distrito Federal pelo antecessor de Fernando de 

Azevedo. No relatório que Renato Jardim redigiu em 1926 a respeito da instrução 

pública lê-se um bom arrazoado de caracterizações acerca das suas condições materiais 

que se concluem com a seguinte assertiva: 

“Pode-se porém, sem receio, assegurar que o número de escolas existentes é 

insuficiente para a população escolar. (...) cumpre, portanto, tornar obrigatória não a 

matrícula, mas a freqüência.”234 

Dois anos depois, já por conta das discussões produzidas em torno do Decreto 

n.º 3.281 de 23 de janeiro de 1928 que autorizava a reforma da instrução pública, podia-

se ler no editorial do Jornal do Commercio: 

“Na recente reforma da instrução municipal há um dispositivo impondo a 

obrigatoriedade. Não somos partidários ainda da obrigatoriedade, porque achamos 

que os poderes públicos ainda não fornecem os elementos para a freqüência de toda a 

população em idade escolar. 

Sendo assim a obrigatoriedade é uma expressão, um texto, uma frase escrita, 

que não terá a devida aplicação. Façamos antes as escolas, e boas escolas; e depois 

então tornaremos obrigatória a sua freqüência. (...) 

Ela nada vale, porque toda a obrigatoriedade, por enquanto está destinada a 

continuar on paper, e nada mais. A importância prática de qualquer coisa, nesse 

particular é nula: - sem aparelhamento apropriado é inútil querer obrigar a 

freqüência.”235  

Em 1930, o próprio Fernando de Azevedo o reconheceria. O percurso, do 

relatório ao noticiário, no entanto, indica que a “importância prática” desse dispositivo 
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foi reduzida. Os comentários aduzem a uma conclusão firme, a de que era ainda 

impossível, mesmo para a capital da República, unificar a experiência educacional de 

todas as crianças. 

Mas isto é encerrar muito rápido as considerações acerca do papel que a 

obrigatoriedade escolar desempenhou dentro do plano de reforma do ensino público em 

1928. A obrigatoriedade do ensino foi de fato um dispositivo que visava assegurar a 

matrícula e freqüência de toda a população em idade escolar. Diferentemente, as 

primeiras reformas escolares da república compuseram suas taxionomias, classificações 

e inventários do sistema público de educação com o número de matrículas efetuadas e a 

análise dos mecanismos que davam acesso ao ensino primário. Nesse sentido, a 

legislação, a locação de espaços para o ensino e o provimento do corpo docente e do 

material escolar resumiam-se às condições institucionais de atendimento da demanda 

que procurava a escola pública.  

O final da década de 1910 conheceria um outro movimento. Tanto na imprensa 

diária quanto nas revistas especializadas, a administração pública, os professores e os 

inspetores escolares começaram a tecer considerações sobre as condições da freqüência 

escolar nos estabelecimentos da municipalidade. O resultado foi um protesto deliberado 

contra o estado em que se encontrava o sistema público de ensino. Ele refletiu-se nas 

políticas de educação patrocinadas pela Diretoria de Instrução de modo a constituir uma 

outra direção para as estratégias de escolarização, não mais conivente com a infra-

estrutura do aparelho escolar, mas com as formas de manutenção do aluno nela. 

O planejamento e a execução das reformas Carneiro Leão e Fernando de 

Azevedo refinaram essa disposição. Carneiro Leão justapondo às exortações ao 

aumento da escolaridade a formação do trabalhador, acreditou assegurar-lhe não só uma 

maior freqüência, mas uma maior eficiência às suas possibilidades de adiar o abandono 

das crianças filhas de operários dos bancos escolares. Dois anos mais tarde, a 

obrigatoriedade seria mais um passo nessa direção. Vacilante enquanto resposta às 

condições efetivas de escolarização de toda a população carioca em idade escolar, foi, 

entretanto, representativa de um esforço político assíduo para produzir esta exigência 

social. 
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A burguesia e o proletariado 

 

Contornando o hábito de determinar a quantidade de escolas necessárias para 

atender à demanda do número de matrículas nas séries iniciais ou de vincular à 

freqüência as condições de funcionamento dos estabelecimentos de ensino da capital, o 

trabalho desenvolvido nas reformas de 1924 e 1928 fez a instrução pública considerar as 

condições em que seria possível escolarizar a população dos subúrbios cariocas. Nesse 

sentido, as afinidades entre as reformas Carneiro Leão e Fernando de Azevedo 

convergiram num estilo de base: “tirar a escola da margem da vida.” Tratava-se de 

assegurar condições de permanência escolar num quadro de evasão vertiginoso.  

Vale a pena insistir um pouco nesse ponto: o histórico escolar no qual textos 

como “O ensino na capital do Brasil” e “Novos caminhos e novos fins” ancoravam suas 

abordagens fazia crer que as classes pobres evadiam-se da escola primária com a 

finalidade de trabalhar logo que adquirissem os conhecimentos básicos de leitura, 

escritura e cálculo, sem, contudo, reterem um ideal orgânico de vida comunitária ou 

social, interrompendo a escolaridade sem um mise en valeur da vida pública, privada ou 

nacional. Nesse contexto, a incorporação progressiva dessas populações, reforçada pelo 

uso prático e didático da linguagem social, à escola asseguraria o delicado 

entrelaçamento entre os níveis de freqüência e a expansão da rede de ensino. Desejava-

se consolidar o equilíbrio entre o número de analfabetos e a quantidade de escolas, isto 

é, de “formular a demanda” escolar em função de um projeto de assimilação das 

populações marginalizadas pelo poder público.  

O paradoxo foi formular a demanda escolar justamente no lugar onde até então 

julgava-se existir o desinteresse pela escola. A questão, entretanto, era assimilar a 

heterogeneidade étnica, religiosa, lingüística e cultural, presente nas favelas do centro e 

periferia da cidade e dissolvê-la no corpo homogêneo da nação. A idéia não era mais 

assegurar espaços de ensino em quantidade suficiente para atender a demanda, mas 

assimilar os filhos do povo por meio de uma nova agenda educacional, de modo que 

mantidos por um tempo mais longo na escola pudessem “elevar a média geral da 

cultura da massa popular.”236  

A opção determinou um corte no emaranhado de incongruências provocadas a 

partir das remodelações do espaço, das estruturas produtivas, e das campanhas sanitárias 
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ao estabelecer uma ordem de representações comuns ao que estava espacial e 

pessoalmente separados. 

Escolarização e desordem 

Entre o burguês e o proletário o sistema de educação proposto nos anos 1920 

para o Distrito Federal procurou dar um ponto de partida comum no qual pudessem 

“viver lado a lado, os alunos dos meios diversos” para quando, tornados adultos, 

estivessem em “condições de uma compreensão e estima recíproca para a realização 

da unidade nacional.”237  

Para tanto, as reformas públicas do ensino cultivaram na escola sentimentos e 

habilidades que julgavam improváveis de serem desenvolvidas nas condições ambiente 

de cada classe social. Não por outra razão na escola procurava-se transmitir pelo 

programa de ensino o culto da saúde numa educação higiênica meticulosa, ensinar a 

agir, amando a atividade realizadora nos trabalhos manuais e orientar a educação 

moral na direção da prática da vida coletiva.238 Armada com tais qualidades, a 

instituição escolar serviu eminentemente à tarefa de mobilizar a identidade nacional 

pela imputação da homogeneidade de hábitos, costumes e representações na construção 

de atitudes coletivas. 

Antes, no entanto, procurou construir o interesse pela escola. Uma série de 

trabalhos sobre educação, inaugurada, creio, com Frota Pessoa em artigos publicados na 

revista A Escola Primária entre 1918 e 1920, e posteriormente reunidos no intrigante 

Educação e Rotina 239 indicaram uma mudança significativa na representação que se 

fazia sobre a demanda da escola pública. Pensada para atender o filho do proletário, pela 

gratuidade, atraía aos seus quadros uma população que já via na educação um valor 

social. Como resultado dessa constatação, à crítica dos métodos encetada desde as 

primeiras décadas do século juntaram-se as críticas do conteúdo dos programas. O que 

importa reter dessa literatura é o princípio de classificação colocado em prática para 

construir o espaço social da escola.  

O trabalho de Frota Pessoa não se contentou em descrever o conjunto de 

relações estabelecidas na escola pública, pondo-se a reunir indivíduos em categorias 
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primarias.” op. cit., p. 11-13, CARNEIRO LEÃO, Antônio. Edital dos novos programas. op. cit. 
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definidas pelo setor de atividade. Assim, essa literatura definiria critérios de crítica para 

os programas escolares que, em última análise, foram coincidentes com a dos métodos: 

maior proximidade com a vida, menos literário, mais prático e de acordo com o público 

que deveria freqüentar a escola. Exceto pelos resultados: se a revisão dos métodos de 

ensino ordenava novas formas para os programas escolares, mais preocupados com a 

aplicação dos seus conteúdos, a crítica desses conteúdos, a partir de uma perspectiva 

definida pela redução das disparidades dos comportamentos individuais a 

comportamentos de grupo, orientava a instituição escolar para um novo conjunto de 

relações. 

No início da década de 1910, tratava-se de lidar com espaços de desordem. Em 

1911, o sintoma revelador das relações entre escola e demanda foi o modo como a 

imprensa descreveu as práticas, os gestos, os espaços e os hábitos implicados no 

cotidiano de uma escola pública aberta na favela:  

“Morro da favela: centro de desordem, de conflitos, no qual se praticam cenas 

degradantes (...). A professora tem de ser uma escrava dos pais dos alunos, não 

podendo aplicar penas disciplinares, não podendo manter a ordem porque se arrisca a 

deixar a pele ali mesmo...”.240 

Toda a reflexão enraizou-se num espaço específico de representações que, de um 

lado, caracterizava o lugar como de desordem e conflitos e, por outro, as práticas e 

gestos na relação entre violência e disciplina. E ainda, por fim tornava a insubordinação 

hábito da população local. Entre a violência do morro e a presença da professora havia o 

encontro entre patrimônios culturais diferentes: “a antropofagia de que se julgava capaz 

o povo da favela” com “o educado espírito das idéias”. Nessa leitura contemporânea do 

encontro entre os “maus instintos” e o “depurativo moral da instrução” seria justo 

colocar em perspectiva os postulados que vingavam:  

“A população recebeu a mestra de sua infância como uma fada benfazeja e 

providencial (...) não há pequenas delicadezas que não lembrem aos espíritos simples, 

onde jaz um fundo de bons sentimentos, de ingênuas afeições, que só precisam de uma 

centelha que os faça despertar”.241 

No início da década de 1910, para tomar os termos de Curvello de Mendonça, 

autor do artigo, “não há melhor exemplo para documentar a verdadeira orientação do 

ensino público”. O zelo remodelador e planificador demonstrado pelas realizações 
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republicanas nas finanças, no urbanismo e na higienização manifestava-se na 

administração do ensino no desejo de impor a ordem:  

“Em tais lugares, ninguém jamais se lembrou de meter escola. Era uma 

novidade condenável e condenada. A escola tem hoje, no entanto, uma freqüência de 

cem alunos (...) Não houve ainda dificuldade em estabelecer a disciplina escolar. Não 

houve a necessidade ainda de castigos.”242 

A escola na favela, na verdade uma casa de sapé com uma professora designada,  

corroborava  a produção de um discurso de Estado (disciplinar e punitivo) que pouco a 

pouco ia deixando de ser uma ficção republicana que decretos e estatutos tornavam 

plausível para tornar-se um poder autônomo, abstrato e opressor, capaz de impor 

amplamente a submissão às suas funções e o seu funcionamento à sociedade. Fada 

benfazeja e providencial, o Estado ocupava os “espaços de desordem”  pela produção da 

escrita: alfabetizando.  

Após as greves operárias de 1917 e 1919 e a insurreição anarquista de 1918, as 

representações sociais passaram a incluir espaços de outra ordem no discurso sobre 

instrução pública. A década de 1920 haveria de tratar com espaços de pobreza. Carneiro 

Leão modificou a forma institucional da escola de modo a  manter por todo o curso 

primário as crianças pobres. Fernando de Azevedo, inscreveu no recorte social as 

condições com as quais a reforma do ensino público construiria tanto a legitimidade dos 

seus “meios” de intervenção social, quanto a legalidade dos princípios escolares 

implicados na sua realização. Uma dupla via abriu-se assim: a extensão do tempo de 

escolaridade para as classes inferiores e a mudança de finalidade da escola. Uma 

administraria a permanência na escola com o objetivo de melhor preparar para a vida, a 

outra legislaria sobre a hierarquização da sociedade a partir de um espaço comum de 

representações culturais codificado em função do tempo. Nesse sentido, as reformas 

Carneiro Leão e Fernando de Azevedo não só prepararam uma estrutura para a escola 

capaz de manter um público socialmente marginalizado freqüentando o ensino primário, 

como produziram estratégias para transformar esses estratos sociais em demanda da 

escola pública.  

De um lado a assistência, a organização administrativa e a estrutura material da 

escola movimentaram recursos de toda ordem, materiais e simbólicos, para assegurar 
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uma estrutura capaz de elevar a escolaridade da população. Para Carneiro Leão tratava-

se de firmar uma representação adequada do espaço escolar:  

“não só para atrair e prender por mais tempo as crianças pobres na escola, o 

que já seria valioso, mas ainda para salvar uma quantidade de criancinhas 

desnutridas, candidatas fatais à tuberculose”243.  

Não obstante isso, o método e os programas de ensino constituíram uma outra 

frente de investimentos. Por meio deles, esperava-se obter uma nova forma de criar e 

disciplinar concepções, informações, condutas e conhecimento a partir de um sistema 

coerente de pensamento e de inferência. Fernando de Azevedo, a esse respeito, foi 

lacônico: 

“(...) não é fazer da escola um reflexo do meio, um aparelho de adaptação, mas 

um elemento dinâmico, criador e disciplinador de atividades e energias e capaz de 

transmitir um ideal às novas gerações, e, exercendo sobre elas uma pressão poderosa, 

contribuir para a transformação, em determinado sentido, do meio para o qual se 

criou.”244  

As reformas de 1926 e 1928 compreenderam a escola como instituição extensiva 

à condição humana de aprendizagem e como dispositivo de assimilação de grupos e 

estratos marginalizados da sociedade. E, de fato, na sua dimensão institucional, a 

instrução pública remetia o discurso oficial acerca dos processos de escolarização às 

formas de racionalidade emancipatória estritamente ligadas ao vetor humanista de 

pensamento, enquanto que, na sua caracterização como dispositivo de assimilação, esses 

mesmos enunciados produziam-se segundo um vetor funcionalista e sistêmico, ligado à 

racionalidade instrumental dos aparelhos administrativos do poder estatal. Na interseção 

de um vetor com outro, as reformas da instrução pública procuraram tornar a escola 

capaz de modificar a sociedade existente. Procuraram, nesse sentido, ordenar uma 

sociedade mais justa ao mesmo tempo em que se esforçavam por organizá-la 

hierarquicamente. 

Os deserdados da sorte 

Diferentemente da reforma de 1911, as articulações entre a escola e a esfera 

pública na década de 1920 pareceram organizar os espaços de desordem a partir das 

representações de pobreza e atraso. No lugar da imagem de violência, trabalhava-se com 
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a imagem de ausência. Ao invés da “antropofagia do povo da favela”, os “deserdados da 

sorte”. De um momento para o outro, não só o universo de representações foi deslizado 

do patrimônio cultural da favela para o patrimônio social da cidade, como as estratégias 

de controle seguiram outros princípios de “remoção” das diferenças culturais.  

Por um lado, as reivindicações culturais articuladas nos programas escolares e, 

em certa medida, sistematizadas nos métodos de ensino, procuraram compatibilizar os 

preceitos da vida moderna com as aspirações do povo, ou ao menos que a ele era 

atribuída, a fim de orientar o ensino na direção mais acorde a maior felicidade coletiva. 

Assim, a escola quis ordenar a coexistência entre diferentes posições sociais e diversas 

manifestações culturais por meio da subordinação a uma estratégia de conversão 

cultural consubstanciada nas idéias de “preparação para a vida” e de “organização do 

trabalho”.  

Na primeira idéia, a palavra de ordem foi utilidade. O ensino prático e útil às 

necessidades da vida deveria provocar a atividade em todas as disciplinas dos 

programas escolares. Carneiro Leão, por exemplo, não só acreditava que uma tal 

orientação dos procedimentos de ensino levaria a uma aprendizagem mais útil, como 

também a uma mudança na natureza do conhecimento construído na escola. Ele seria de 

um outro tipo, não mais memorizado, mas fabricado, observado e experimentado, isto é, 

aquilo que Carneiro Leão entendia ser o “conhecimento original, o único que vale 

realmente”245.  

Na segunda idéia, seria a eficácia o fator decisivo. A aprendizagem pelo trabalho 

disseminaria pelo sistema de educação popular as noções de disciplina, organização e 

rendimento como elementos necessários à criação da solidariedade e das 

responsabilidades do indivíduo para com a comunidade. Numa e noutra idéia, o discurso 

pedagógico articulou processos de mediação entre a vida individual e coletiva.  

Por outro lado, as exortações ao aprimoramento pessoal e o axioma da 

responsabilidade individual que acompanharam as reformas do ensino entre 1922 e 

1930, restauraram na escola a promessa de progresso e civilidade geradas, no início do 

século XX nas remodelações urbanas e nas campanhas sanitárias. E, também resumiram 

numa proposta clara, de promoção social, o trabalho de assimilação escolar da 

população da capital. Tarefa que procuraram cumprir, entretanto, de duas formas. 

Primeiro:  

                                                           
245 CARNEIRO LEÃO, Antônio. “Edital dos novos programas” op. cit. 
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“(...) instruindo a cultivar dentro de cada indivíduo uma receptividade 

magnífica para receber e multiplicar as boas idéias administrativas, uma acolhida 

naturalmente simpática às boas reformas patrióticas em benefício da higiene da 

agricultura do ensino e da educação profissional”246. 

E, depois, operando as condições necessárias para que, na escola pública, as 

classes pobres pudessem obter um outro destino social, para que:  

“os deserdados da sorte conseguissem um preparo para a vida capaz de evitar a 

sua condenação nos trabalhos braçais.”247 

Retirando as considerações morais das citações tinha-se no cerne do discurso de 

democratização da escola, a tentativa de aproximar a conivência pessoal às idéias 

administrativas e o esforço de formar um operariado capaz de se integrar à vertiginosa 

implementação industrial que o Rio de Janeiro conheceu em diversos ramos de 

atividade após a Primeira Guerra. 

Finalmente, as representações sobre povo, pobreza e divisão social presentes nas 

publicações sobre educação, durante a década de 1920, na imprensa, nas revistas, nos 

boletins ou nos livros promoveram um releitura das imagens traçadas durante o século 

XIX e princípio do XX pelos periódicos e intelectuais no Rio de Janeiro. A vadiagem, a 

imundície, a periculosidade, ou mesmo, o desamparo habitualmente atribuídas aos 

estratos pobres da população e sedimentadas nas imagens dos agitadores, sediciosos, 

ignorantes e insubordinados, ou refinadas nas representações sobre a desagregação da 

nação, a miscigenação da raça, ou mesmo, sobre o desregramento das paixões da 

população operária penetraram no discurso de renovação escolar do período conjugado 

às condições sociais das quais seus enunciadores julgavam provir tais comportamentos 

ou características. Nesse sentido, tanto Carneiro Leão quanto Fernando de Azevedo, 

como os articulistas das colunas de educação na imprensa, os artigos das revistas A 

Escola Primária e A Educação e obras como Educação e rotina, de Frota Pessoa A 

renovação mental do Brasil, de Mário Pinto Serva e No Brasil só ha um problema 

nacional: a educação do povo,de Miguel Couto, bem como o relatório escrito por 

Renato Jardim ao prefeito Prado Júnior248, na sua rápida passagem pela Diretoria de 

Instrução, converteram em demanda o que era tomado como limite. Para articular os 

complexos arranjos sociais e políticos da organização do trabalho livre, da 

                                                           
246 MARTINS, Dias. “Como devemos instruir o povo”. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 22 jul. 1926. 
247 “O ensino público”. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 1 dez 1926. 
248 Publicado pelo Jornal do Brasil na sua edição de 30 de dezembro de 1926. 
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republicanização do país e da construção da nacionalidade a um programa de educação 

popular capaz de “generalizar irremediavelmente um nível mental na massa operária 

brasileira”249, “fundamentar laços de coletividade dentro da unidade da pátria”250 e 

“assimilar os estrangeiros”251 o discurso escolar renovaria as suas competências.  

Na década de 1920, a regulamentação do ensino no Rio de Janeiro abriria mão 

do princípio da liberdade ou do poder pátrio vinculado à Constituição de 1891 em favor 

da obrigatoriedade do ensino252. E ainda, abria mão da locação de “casas” para servirem 

como escola em detrimento de uma política de construção de prédios escolares.253 A 

própria liberdade de ensino sofreria constantes reveses em favor de uma elaboração 

cada vez mais detalhada dos programas escolares e dos cursos de aperfeiçoamento.  

Era o preço a pagar pela difusão da educação elementar: a organização em 

sistema de ensino das estratégias de disciplina, regeneração, classificação, ordenamento 

e controle sociais comprometidos com a repressão às ameaças de alteração da ordem 

política ou dos padrões de hierarquização social, ou da “baderna” que caracterizava os 

movimentos de reivindicação populares e as suas manifestações culturais. Por meio das 

figuras do trabalho, da prática e da utilidade, política ou científica, dadas pelos 

programas de ensino ou pelas exortações individuais, a escola pública construiu formas 

de controle e disciplina organizadas enquanto práticas pedagógicas de educação. Nos 

aparelhos escolares ou no contorno dos dispositivos de intervenção pedagógicos, as 

representações sobre povo, pobreza ou diferenças sociais conformaram-se ao discurso 

educacional respeitando um traçado que se renovava com a reforma das práticas e a 

incorporação da técnica aos procedimentos de ensino. 

Nem a justaposição das representações sociais e das finalidades políticas, nem a 

opção entre uma e outra pareceram, por assim dizer, simples ou diretas ao trabalho de 

conformação de uma cultura escolar para os aparelhos de ensino público do Distrito 

Federal. As estratégias de assimilação da demanda social por parte da escola não 

traduziram representações sociais ou finalidades políticas em métodos, relações ou 

dispositivos de ensino, aprendizagem ou disciplina. Menos ainda, substituíram uma 

questão por outra reduzindo o espaço escolar a prefigurações da ordem política ou das 

                                                           
249 CARNEIRO LEÃO, Antônio. O ensino na capital do Brasil  op. cit.,  p. 09. 
250 CARDOSO, Vicente Licínio.  op. cit., p. 109. 
251 SERVA,  Mário Pinto. A educação nacional. Pelotas: Echenique & Comp. – Livraria Universal, 1924, 
p. 5.  
252 Decreto n.º 2.940 de 22 de novembro de 1928, art. 86. 
253 idem, art. 601. 
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condições sociais. Foram antes um modo de, por um lado, produzir uma lógica 

escolarizada de apropriação da autoridade social e, por outro, inscrever nos 

procedimentos de aula e nas relações entre o aparelho escolar e as  disposições legais do 

ensino, durante as décadas de 1910-20, os preceitos da cultura moderna.  

Pouco a pouco as reformas do ensino da capital federal circunscreveram uma 

extensa área de penetração social para a escola. Da abertura de uma escola na favela em 

1911, ao aparato institucional modelado entre 1923 e 1930, o discurso de remodelação 

do ensino veiculou formas cada vez mais abrangentes de educação escolar à população 

colocada à margem dos códigos escritos (tais como a legislação, os livros, os manuais e 

os jornais) e dos aparelhos escriturários (como, por exemplo, as fábricas, o comércio, as 

casas bancárias, a própria escola, e a imprensa). Inicialmente, compreendeu a escola 

como teatro para a ação da mestra sobre a criança para, em seguida, convertê-la em 

laboratório de educação popular.  

No deslizamento da referência, todo um trabalho de elaboração de métodos, 

refinamento das práticas e legalização dos dispositivos escolares procurou tornar 

disponível não só a escrita, mas, sobretudo, os seus produtos, a uma população alheia ao 

texto da modernidade. Texto escrito no direito público, com a promulgação do código 

de menores, no planejamento da cidade, com os estudos de remodelação urbana de 

Alfred Agache, no relato cultural, com as publicações em revistas, ou mesmo no 

desenho industrial, com o design dos automóveis, a modernidade era lida como 

progresso mas vivida como inscrição. A lei escrita no papel tornava legível no corpo a 

norma pela repressão que autorizava, as linhas urbanas traçadas na cidade elegiam 

práticas do espaço, a sociedade descrita em colunas de periódicos ou edições 

legitimava-se nos critérios de divisão social e a velocidade do automóvel, do trem, do 

bonde e da indústria reescrevia a própria duração da vida. No conjunto inscrições do 

tempo sobre a vida: o progresso (mudança temporal), o planejamento (projetar no 

tempo) e a racionalidade (organização lógica, encadeamento no tempo) codificavam o 

modo de proceder no cotidiano da cidade civilizada. A tarefa de decodificá-lo em 

hábitos de conduta e pensamento cotidianos à população coube à escola. Dessa 

perspectiva não só a escola “modernizava-se” na mesma proporção em que conseguia 

realizar a sua tarefa como  apropriava-se dessa cultura para legitimar a sua função 

social. 
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Convite à modernidade 

As reformas da instrução pública entre 1922 e 1930 tomaram a educação como 

foco do progresso e a escola como lugar de sua inscrição. As articulações entre o tempo 

e a vida repercutiram nas formas da escola pública educar de maneira a fazê-las 

organizar a aprendizagem a partir da vida de todo dia que, tal como a cidade, o direito, a 

cultura e o próprio corpo social, seria doravante planejada, programada ou mesmo 

racionalizada de modo a converter em finalidades individuais o empenho do Estado em 

substituir os mecanismos incontrolados e espontâneos da sociedade por uma ordem 

adequada a si mesmo. Fac-símile do progresso a educação tornou-se princípio, 

propósito e direção de um presente marcado pelas ambições frustradas da República. Ao 

presente obsoleto, que a “geração nascida com a República” sentia com grande e triste 

surpresa, a educação delineava a crença no futuro.254 Num meio inculto, instruir seria, 

de fato, governar bem, mas não só, seria, também, vincular a prosperidade da nação ao 

sucesso dessa instrução em apontar à sociedade a direção mais conveniente a uma 

reação eficaz à profunda desilusão republicana e, sobretudo, em exercer uma poderosa 

pressão de transformação desse meio. Para que a educação se inscrevesse sobre a 

população, articulou-se a escola como aparelho de mediação de uma com a outra. Desde 

os instrumentos pedagógicos, de controle e classificação administrativos até às 

instalações físicas da instituição, tais como as carteiras, os tinteiros, os banheiros e o 

próprio prédio, a escola procurou formar gestos que reproduzissem no corpo a ficção 

textual da legislação, dos manuais de higiene e dos planos da cidade. 

O convite escolar à modernidade configurou-se como uma questão de decência e 

eficiência. Afinal a escola remodelava-se para corrigir a inépcia ou negligência 

individual produzidas na precariedade em que o lar proletário mantinha suas crianças255 

ou pela complacência da mãe opulenta em todos os caprichos do filho,256 ou ainda, para 

aprofundar na terra materna as raízes da vida das crianças provenientes de lares 

adventícios.257 Tanto mais eficiente quanto maior fosse o alcance de seu trabalho sobre 

o corpo, de sua visão sobre a organização da vida no espaço social e de suas 

representações sobre o tempo nos hábitos locais da população, o discurso de renovação 

                                                           
254 Há uma configuração desse movimento do pensamento ilustrado em NAGLE, Jorge. op. cit., capítulo 
3. 
255 AZEVEDO, Fernando de. A instrucção publica no Districto Federal. Rio de Janeiro: Mendonça, 
Machado & C., 1927.  p. 23. 
256 KÖPKE, João. op. cit. 
257 BERNARDEZ,  Manoel. “A nova política de educação no Brasil”.  In. Boletim de Educação Publica. 
Ano I, n.º 3, Rio de Janeiro, jul. – set. 1930, p. 314. 
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escolar solapou o mais firme dos fundamentos da ordenação entre as diferentes posições 

sociais até a década de 1910: a inferioridade racial do povo brasileiro, sua 

incompatibilidade com as exigências superiores da civilização, enfim, sua miséria, 

presente nas análises a respeito da definição de povo e nação produzidas pelos 

intelectuais de fins do século XIX e início do século XX. A bem da verdade, isso se fez 

seguindo de forma obsessiva a sensibilidade histórica de Euclides da Cunha: 

“predestinamo-nos à formação de uma raça histórica em futuro remoto, se o 

permitir dilatado tempo de vida nacional autônoma. Invertemos, sob esse aspecto, a 

ordem natural dos fatos. A nossa evolução biológica reclama a garantia da evolução 

social.”258 

Dessa perspectiva, o convite escolar à modernidade foi promessa de evolução (e 

não promoção) social. Assim, doravante, a ascendência social (não à riqueza mas à 

civilização) seria assegurada pela escola a todos e a cada um que a freqüentasse por 

meio de uma educação adequada à preparação para a luta pela vida. Nesse sentido, não 

somente a disposição de seus métodos ou programas, a organização de suas aulas e 

horários, ou mesmo a administração dos méritos e promoções seriam remodelados, 

segundo os critérios da eficiência e utilidade, mas a sua própria estrutura institucional 

seria modificada de modo a incorporar a comunidade ao alcance de sua ação moral e 

disciplinar. Os círculos de pais, as festas cívicas e escolares, a formação de um corpo de 

enfermeiras visitadoras e o próprio recenseamento escolar produziram espaços para essa 

ação ao aproximar da escola a família da criança. Espaços que podem ser 

redimensionados se se pensar as influências que o modelo de aprendizagem escolar e 

mesmo o seu funcionamento institucional, provocaram nas maneiras dos pais 

analfabetos articularem seus tempos e modos de representação sociais com os horários 

das aulas, a duração do curso ou os períodos de promoção e as formas de apropriação do 

social da criança escolarizada. No primeiro caso, definiram-se dispositivos de 

assimilação da comunidade aos preceitos institucionais do poder público, no segundo, 

métodos e práticas de conformação de uma cultura escolar. Em ambos, o discurso sobre 

a renovação escolar vislumbrou estratégias de homogeneização dos códigos de 

decifração da vida social e da memória nacional que se procurava criar. 

A escola pública foi, de fato, a linha de frente da educação popular durante a 

década de 1920. Situação que a colocou em tensão com a família desde as primeiras 
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tentativas de montar um sistema público de ensino, pois disputava-lhe o direito de 

educar as crianças. Por isso, o cuidado inicial da República em organizar a escola à 

imagem da família259 e de, ao renová-la, organizar espaços de participação e integração 

entre uma e outra. Apesar dos cuidados ou das restrições a observar, ou respeitar, na 

aproximação entre as duas instituições as reformas Carneiro Leão e Fernando de 

Azevedo insistiram em transformar a escola, por um lado, em espaço de correção das 

taras hereditárias e das negligências da mãe proletária ou opulenta, alívio da penúria dos 

meios malsãos e assistência das crianças dos centros abastados, bem como de 

preservação da contaminação pelo ambiente das crianças dos meios rurais e operários 

que brotavam em lares onde escasseavam o pão e sobravam as provações. E, por outro, 

em um meio de criar e alimentar o interesse público pela escola, mostrando-lhes o valor 

e a função moral da escola.  

A família entrava na escola por duas maneiras. Pelo seu patrimônio hereditário 

ou condição social inseria-se como representação biológico/social com a qual a escola 

pública deveria trabalhar a fim de regenerar as crianças reservando-lhes um destino 

melhor que o das suas famílias e assegurando à sociedade um componente útil. Pela sua 

condição institucional, meio em que o aluno passava a maior parte da sua vida, 

interessava à escola atrair-lhe a atenção para o trabalho de educação realizado intra-

muros pelos programas e métodos ou pelas solenidades cívicas ou escolares de caráter 

social ou nacional e, extra-muros, com os espetáculos de cultura física, com as 

inspeções sanitária feitas pelas enfermeiras visitadoras ou com as associações 

permanentes de auxílio e coordenação entre pais e professores.  

A influência da escola sobre a família assinalou conexões de legitimidade entre 

o Estado e os indivíduos. Os ritos, as festas e as solenidades escolares visavam provocar 

uma nova sensibilidade na população pelo sincretismo entre a escrita e o oral. O verbo e 

a motricidade se encontravam na visualização das exposições de trabalhos escolares na 

audiência das conferências e palestras do círculo de pais e professores, ou ainda, nos 

gestos produzidos nas festas folclóricas, comemorativas ou sociais organizadas pelas 

escolas. Fusão entre o sensível e o inteligível, tal sincretismo não só assinalava as 

relações entre a razão escolar e as finalidades cívicas e culturais do Estado,  mas as 

próprias bases sobre as quais se buscava tornar populares tais finalidades. Entretanto, a 

construção do interesse na vida normal da escola, por meio de seus ritos, foi só uma 
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parte dessa busca. A outra compôs-se num trabalho mais silencioso que, ao invés de 

promover o sincretismo, inscrevia novos sentidos ao corpo infantil. Não obstante, a 

mudança era notável. A influência exercida pela escola sobre a família perdia em 

sensibilidade e inteligibilidade o que ganhava em controle e disciplina. Desde que a 

escola articulou-se em instituição capaz de requerer do corpo poderes auto-corretivos 

passou, pacientemente, a tentar organizá-los em exercícios físicos, controlá-los em 

fichas e prontuários e programá-los em gestos. A educação física, a inspeção médica e a 

higiene do corpo codificavam tarefas parceladas e mecanizadas de asseio, alimentação e 

comportamento que, se não corrigiam as taras hereditárias ou supriam as carências dos 

meios malsãos, ao menos podiam habituar as crianças aos padrões de normalidade 

social e atuar sobre a família de maneira inequívoca: pelos filhos. 

 

A aprendizagem entre a vida e o tempo 

 

As reformas Carneiro Leão e Fernando de Azevedo incitaram a integração entre 

a família e a escola visando acentuar a intensidade do trabalho educacional sob a 

criança. Procuraram, por meio da cooperação entre pais e professores ou da 

admoestação do lar frente à escola, estabelecer vínculos de reciprocidade entre essas 

duas instituições para dotar de autoridade social os grandes temas educacionais. À 

escola, coube explicitar para a família as condições da boa formação moral. Agindo no 

lar e na vida familiar por meio de prescrições moduladas em ordens, mandos, 

instruções, recomendações ou pedidos, a política de escolarização dos anos 1920 

procurou, com cada vez mais intensidade, influenciar todo o núcleo familiar por meio 

da educação de seus filhos. 

Esse esforço tomou como diretriz uma concepção de educação bastante 

influenciada pelas correntes do pensamento pedagógico que visavam teorizar as 

modalidades de aprendizagem, e que, denunciavam a “aula régia”, preconizavam a 

atividade do aluno, que deveria construir, ele próprio o seu conhecimento. O ensino 

prático substanciado nos programas das escolas públicas promulgados na reforma 

Carneiro Leão e a escola ativa, articulada na reforma Fernando de Azevedo, 

circunscreveram ao modelo de ensino republicano um compromisso com a mobilização 

da cultura e dos costumes populares na direção da cultura científica. As atividades 

relacionadas ao cotidiano escolar e aos domínios do pensamento pedagógico implicados 

nessas práticas legitimavam tacitamente a difusão da cultura letrada por passarem como 
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esforço de democratização dos significados sociais partilhados pelas elites sociais. 

Tratava-se menos de estender à população carioca os modelos de decifração dos códigos 

gráficos por meio da leitura e da escrita do que incutir valores da cultura letrada a uma 

demanda cujos valores eram referendados pela sua cultura cotidiana, em grande parte 

ainda orais.  

Nesse sentido, as indicações contidas nos programas Carneiro Leão e Fernando 

de Azevedo procuraram organizar os métodos de ensino de modo a produzir atividades 

capazes de absorver os objetos usuais da vida social e os seus significados cotidianos no 

ensino da higiene, na formação do cidadão e do trabalhador, bem como de seus 

parâmetros morais. Orientação por meio da qual as reformas de ensino da década de 

1920 compuseram estratégias de oferta da cultura comprometidas com práticas passíveis 

de recenseamento, sincretismo e reconversões das atividades de apropriação cultural da 

população escolar. Mas não só, uma tal orientação também permitiram-lhes produzir 

meios de ação escolar adequados à ortodoxia cultural dos grupos instruídos. 

A prática e a atividade 

O uso corrente das expressões ensino prático e escola ativa funcionou no 

discurso educacional do poder público como princípio organizacional do ordenamento 

pedagógico da escola. Se é verdade dizer que esse modelo de ensino vinha sendo 

sistematizado pelo magistério primário carioca desde a década de 1910 também o seria 

notar que ele só passou a ser alvo de uma efetiva política de educação, de cunho oficial, 

com a reforma dos programas de 1926 e a regulamentação de 1928. Entre um período e 

outro tanto o professorado quanto as reformas da instrução pública introduziram 

paulatinamente um conjunto de normas (profissionais num primeiro momento, 

programáticas num segundo e, finalmente, jurídicas) construídas em torno das 

modalidades de aprendizagem subjacentes à conversão das normas abstratas contidas 

nas operações lógicas da ciência em operações de visualização e materialização do 

ensino. Serviram, portanto, para a evidência cultural, bem como para a 

institucionalização jurídica de uma escola moderna. Tentativa de produzir na escola um 

local para a representação da sociabilidade, as reformas do ensino público procuraram 

tomar para material de educação as formas recentes da cultura urbana. Tratava-se de 

obter efeitos de conformação ou de moralização da vida cotidiana por meio da difusão 

dos benefícios e dos prazeres de uma experiência capaz de mobilizar as particularidades 

individuais dos alunos. E de fato, os programas das escolas públicas ritualizaram os 

comportamentos em torno de objetos e representações alinhados à cultura letrada mas 
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reorganizados e refundidos nas formas festivas, nas preferências ocasionais da 

novidade, nos prazeres ou nos consumos simbólicos (o jogo, o cinema e a canção por 

exemplo) já praticados e valorizados, na sua forma, pelos grupos sociais onde se 

procurava investir de eficiência os conteúdos escolares. Assim, distribuídos pelas 

disciplinas de observação e de expressão e na iniciação matemática visando utilidades 

de aplicação na vida260 pela história pátria e pela educação social inculcando no aluno 

duas idéias fundamentais: a de amor à terra pela sua grandeza, pela sua beleza (…) e a 

de solidariedade, que faz do povo um todo único, onde o trabalho de cada elemento 

reverte em beneficio geral261 e pela educação higiênica expondo as vantagens das 

práticas sanitárias262 as formas tradicionais, arcaicas e vestigiais da sociabilidade 

infantil viabilizaram a construção de princípios de conduta já enquadrados por “normas” 

praticadas em outros estratos sociais, sócio-profissionais ou etários. 

A ordem escolar que derivou desse programa substituiu as rotinas de trabalho 

associadas à organização verbal da didática escolar por um enquadramento institucional 

das normas pedagógicas ligadas a práticas de espaço, de cultura e de hábitos já 

cultivadas nos círculos dotados de autoridade pública ou legitimidade científica do 

magistério como modelos de eficiência. Mas não só, também, produziu disposições 

legais ou legitimadas sobre a educação marcadas por identidades sociais e nacionais, 

por técnicas ou convenções de transmissão cultural e pela distribuição (descrição e 

prescrição) dos seus princípios metodológicos de ensino-aprendizagem ao corpo 

docente da capital. E, por fim,  articulou instituições capazes de associar as categorias 

simbólicas próprias aos estratos abastados e aos grupos burgueses da sociedade à 

população pobre. Tais tentativas de regulamentação da prática por meio do repertório de 

linguagem possibilitaram à administração pública tanto dotar a inspeção médica e os 

exercícios de cultura física, a orientação profissional, as solenidades e os recursos 

disciplinares da escola, herdadas do século XIX ou articuladas durante as primeiras 

décadas do século XX, de dispositivos de mediação entre a escola e a comunidade, 

quanto organizar formas de trabalho no magistério comprometidas com um aparato de 

“instituições” responsáveis pela circulação das representações contidas nos programas 

(o cinema, os museus, a biblioteca, os jogos).  

                                                           
260 Programmas para os jardins de infancia e para as escolas primarias. op. cit., p. 43. 
261 idem, p. 49. 
262 Idem, p. 51. 
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Por meio do controle dos programas e das instituições escolares, promovido 

pelas reformas da instrução, o poder público pôde regulamentar um importante conjunto 

de intervenções sobre as formas de ensinar. Ao organizar, nas estratégias pedagógicas 

de admoestação dos alunos, padrões de normalidade médica e social ou nas técnicas 

escolares empregadas na formação de hábitos de estudo e processos de aprendizagem, 

considerações auto-justificadas e ações de normalização do conhecimento as reformas 

da instrução pública fizeram do método do ensino uma forma de elaboração social. 

Como resultado dessa política de escolarização dos saberes e comportamentos, os 

aparelhos de ensino não só possibilitaram sociabilidades e linguagens comuns entre as 

diferentes classes, categorias e grupos sociais como converteram também os métodos de 

ensino, utilizados pelo professor, em dispositivo de mediação, nesse caso, entre a 

infância e o saber.  

Política que se tornava tanto mais eficiente e menos contestável pela progressiva 

abolição das diferenciações de classe ou das distinções sociais na enunciação de suas 

diretrizes. Na declaração da igualdade legal das oportunidades da escolarização subjazia 

a cumplicidade das políticas públicas de educação com o então prestigiado liberalismo 

das elites sociais. Nessa perspectiva, as considerações tecidas por Frota Pessoa sobre o 

público escolar cederam espaço às representações de uma demanda já constituída de 

elementos das classes populares na sua maioria263. Na mesma proporção apagavam-se 

do discurso educacional as controvérsias sobre a gratuidade do ensino público em favor 

dos combates pela sua obrigatoriedade. A mudança dos focos de apreensão da escola em 

relação a sua demanda e aos sentidos construídos para as formas de remoção dos 

atributos sociais ou biológicos indesejáveis da população redesenhou os limites da 

própria pedagogia. 

Ciência e emancipação 

Quando a integração da nação e a regeneração da raça se tornaram o apelo do 

momento, em vez da mobilização ideológica, política, social e profissional, ou dos 

cismas e minúcias teóricas entre positivistas, católicos, evolucionistas ou liberais, o 

desejo de mobilizar os grupos, massas, ou bandos populares no “jogo” da emancipação 

do si mesmo passou a movimentar a produção intelectual das elites culturais e as ações 

administrativas das elites políticas e burocráticas do Estado republicano. Instruir, 

disciplinar, organizar e ordenar a população seria educá-la para o progresso social, 

                                                           
263 CARNEIRO LEÃO, Antônio. O ensino na capital do Brasil. op. cit. AZEVEDO, Fernando. A reforma 
do ensino no Districto Federal: discursos e entrevistas. São Paulo: Melhoramentos, 1929.  
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condição para o compromisso comunitário, para o autocultivo e autorefinamento ou 

conversão cultural do indivíduo. Foi por isso que o campo em discussão foi aquele que 

ainda guardava maior proximidade com as utopias iluministas dos séculos XVII e XVIII 

europeu: a educação. O ideal de uma autonomia cultural no qual todos pudessem ter 

acesso ao saber e ao pensar por si mesmos, longe da tutela da autoridade, entretanto, foi 

dominado por um eficiente sistema de representações culturais desejadas e controladas 

pela  administração do Estado. Nelas, fora reservado ao povo um papel particular: 

“o papel de parentes pobres, que em certas famílias, recebidos pelos fundos, se 

toleram na intimidade, mas que não são admitidos aos jantares de cerimônia nem a 

palestras na sala de visitas”264. 

Retirada da mesa das decisões políticas, a população receberia uma educação 

organizada em torno dos signos do poder que lhe seriam franqueados. A cidade limpa e 

planejada, uma cultura nacional e cívica e, sobretudo, as condições patrimoniais de um 

“Estado-fada” seriam codificadas na escola por meio de objetos capazes de simbolizar 

os seus princípios: o sabonete, a escova de dentes, a bandeira nacional, os gabinetes 

médicos, a bandeira nacional, a decoração dos edifícios escolares e todo um jovial 

materialismo escolar carregaram o ensino da década de 1920 com os signos cotidianos 

da civilização.  

O que deveria se passar como um jogo de emancipação do si mesmo funcionava, 

a bem da verdade, como um jogo de dominação do outro. As reformas escolares de 

1926 e 1928 insistiram num elogio da ordem e da disciplina do uso material da escola 

que não se intimidou diante das formas de vida da população. A inspeção médico-

escolar, a construção de escolas e mesmo as formas de trabalho escolar rememoravam 

as mesmas práticas com as quais o poder público cercou a população pobre do Rio de 

Janeiro no início do século. Impondo uma ordem higiênica à populações sem condições 

para satisfazê-las, se na virada do século sem condições de compreensão, na década de 

20, substancialmente, sem condições materiais de satisfazê-las, a escola, assim como as 

campanhas higienistas, obrigaram-nas a exibir uma retidão moral comprometida com a 

modificação do seu horizonte social. Arquitetando referências estéticas nos grupos 

escolares, a reforma da instrução de fins da década de 1920 tornaria ostensivo o poder 

público sobre a cidade do mesmo modo com que as remodelações do espaço de uso, do 

percurso disponível e das formas de acesso da cidade impuseram novos códigos de 

                                                           
264 AZEVEDO, Fernando de. Ensaios: crítica literaria para O Estado de S. Paulo, 1924-1925. São Paulo: 
Melhoramentos, 1929. p. 143. 
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apropriação do urbano pela população. Organizando o trabalho disciplinado e eficiente 

na escola, as reformas do ensino dessa década, procuraram reprimir as mesmas 

manifestações de desordem e revolta conhecidas na década anterior, nas greves e 

manifestações populares contra a forma com que o trabalho livre era utilizado nas 

cidades e no campo.  

Em todo caso, embora portadores das mesmas propriedades, a Diretoria de 

Obras, a Diretoria de Saúde Pública e a Diretoria de Instrução guardaram poucas 

semelhanças nos dilemas metodológicos e teóricos. Na Diretoria de Obras o plano e a 

ordem eram questão de cálculo dos custos e dos efeitos da intervenção na cidade e 

fiscalização do cenário no qual as pessoas deviam se mover265. Na Diretoria de Saúde, 

do mesmo modo, o modelo biológico encadeava o registro semântico das interferências 

nos hábitos e na inteligibilidade das práticas de erradicação das epidemias e controle das 

endemias266. Outra era a situação na Diretoria Geral de Instrução Publica onde a 

hesitação, por um lado, entre os excessos de uma psicologia comportamentalista ou os 

excessos de uma biologia obcecada pelo evolucionismo e, por outro, entre o zelo 

planejador, organizador e controlador  dos programas e dispositivos do ensino ou os 

sincretismos e reconversões das atividades de apropriação cultural da população, 

impossibilitava tanto o cálculo preciso com que a modernidade aferia seu valor quanto o 

registro semântico do modelo puro, biológico, psicológico ou sociológico267. De certa 

forma, as hesitações interditaram tanto a determinação precisa do pensamento 

pedagógico (Manoel Bomfim) quanto os determinismos científicos da ordem racional 

(Lourenço Filho). Longe, portanto, das certezas profissionais de médicos (curar e 

prevenir) e engenheiros (prever e prover) aos professores restou debruçarem-se sobre as 

discussões interpretativas, as deduções racionais e rigorosas mas, aparentemente 

variáveis das maneiras de fazer aprender. Nesse sentido, a pedagogia constituiu-se como 

produtora de ordem no campo indeterminado da aprendizagem. O esforço dos manuais 

de pedagogia editados nas décadas de 1910 e 1920268 procurava dividir e separar 

categorias, classificar procedimentos e localizar na prática o pensamento e, no 

                                                           
265 AGACHE, Alfred Hubert Donat. Cidade do Rio de Janeiro, extensão, remodelação, embellezamento. 
Organização projetada pela administração Antônio Prado Júnior. Sob direção geral de Alfred Agache. Rio 
de Janeiro – Paris: Foyer Brésilien, 1930. 
266 Boletim de hygiene do Departamento Nacional de Saúde Pública. Ano I, n.º 1-12, Rio de Janeiro, 
1930. 
267 Boletim de Educação Publica. Ano I, n.º 1, Rio de Janeiro, jan. – mar. 1930. 
268 BOMFIM, Manoel. Lições de pedagogia. 3ª edição. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1926.  e 
KAULFUSS, Adelaide C. Compendio theorico e prático de educação infantil. Rio de Janeiro: Typ. do 
Patronato, 1926. 
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pensamento, a prática. Editavam-se, com os compêndios, tecnologias de explicitação da 

norma social, estratégias de controle do tempo e sistemas de significados capazes de 

operacionalizar, nas relações de aprendizagem critérios de racionalidade.  

Mediada por uma iniciação teórica, as habilidades técnicas desenvolvidas na 

esfera escolar pelos compêndios, enquanto regime rigorosamente científico 

transformaram-se em uma teoria da ação para os professores, quando sistematizadas e 

publicadas em forma de programas oficiais das escolas públicas. Os programas 

escolares de 1926 e 1928 vincularam os processos de ensino aprendizagem a finalidades 

e interesses outorgados pela estrutura político-administrativa, mas produzidas por 

grupos intelectuais aí posicionados com certa liberdade frente aos compromissos 

partidários-políticos e capazes de se aproveitar das possibilidades de iniciar uma 

reforma nos quadros escolares para sedimentar estratégias de modernização das esferas 

administrativas do poder público no ensino. Movimento que converteu a pedagogia em 

um discurso de realizações técnicas: a educação ajuntava à dimensão ética da atitude 

pessoal e à dimensão política da posição social a dimensão prática da ação, resultado de 

uma compreensão do mundo explicitada cientificamente. Carneiro Leão e Fernando de 

Azevedo demonstraram-no bem, articulando nos programas de ensino das escolas 

públicas uma linguagem pedagógica comprometida em corresponder, não à paixão ou à 

imaginação humanas, mas às suas necessidades materiais de acesso à subjetividade.  

Os princípios das ciências empíricas e experimentais foram convertidos pelo 

discurso pedagógico em métodos de observação e expressão e métodos de ensino 

práticos ou ativos. Entrementes, tratava-se de refazer mais que as ligações simbólicas 

que uniam ao lazer e à sociabilidade infantis os objetos observados no cotidiano. A 

questão colocada pelos programas escolares na década de 1920 procurava resolver nos 

princípios da racionalidade científica as operações de relacionamento que as 

fundamentavam. De modo que a estratégia constitutiva do próprio projeto histórico-

social de organização do sistema de ensino, enquanto aparelho  de controle dos usos 

legítimos da cultura, passaria necessariamente pelas condições materiais disponíveis na 

escola para formalizar o trabalho empírico em conhecimento inteligível. Assim, as 

reformas Carneiro Leão e Fernando de Azevedo condensaram no discurso pedagógico 

uma certa adesão, por parte da escola, ao mundo social, evidenciada no tratamento 

material conferido às prescrições metodológicas, às técnicas de trabalho escolar ou 

mesmo às configurações do ambiente de ensino. Entre 1923 e 1930 o cinema escolar, os 

pelotões de saúde, o museu escolar e as bibliotecas movimentaram as margens da 



 169 

pedagogia para as fronteiras com a realidade da vida corrente, as fichas médicas, os 

testes psicológicos e pedagógicos, a assistência alimentar, médica e odontológica, por 

sua vez, estenderam os domínios da escola até o que se entendia serem as exigências 

sociais presentes e futura. E, por fim, o aproveitamento didático das imagens cotidianas, 

das excursões e dos objetos escolares, dos brinquedos, dos mapas, dos aparelhos de 

mensuração matemática, da expressão escrita e da formação cívica e moral (livros, 

canções, bandeiras) fizeram da escola um ambiente de descobrimento, estudo e 

construção da realidade por parte da criança. O alcance limitado das reformas na 

aquisição das condições materiais de ensino não invalidaram as correções e adequações 

realizadas na escola pelo saber pedagógico desenhado pelos programas. Por meio deles, 

impregnou-se o olhar de exigências cuidadosamente planejadas e racionalmente 

administradas e, portanto, a escola construída por meio desse desenho foi expressão de 

sua contemporaneidade.  

Por outro lado, a palavra pedagogia possuiu demasiadas referências intelectuais 

e daí que preferiu filiar-se com outra palavra: moderno. A união entre a pedagogia e a 

modernidade, sacramentada no século XIX sob os auspícios da racionalidade científica 

na década de 1920 definiu-se como “culto da vida”. Pedagogia moderna: ensino prático 

e ativo com precisos mecanismos de construção da norma social e de inscrição de uma 

ordem política, mas também pedagogia senhora de seu objeto, a educação, afirmada no 

progresso e fundamentada na ciência. Descrição que tanto Carneiro Leão quanto 

Fernando de Azevedo fizeram ver. Carneiro Leão na medida em que apresentou um 

modelo de ensino orientado para responder aos reclamos da existência social da hora 

presente269; Fernando de Azevedo quando efetivou esse modelo em instituições 

instaladas e organizadas como monumentos públicos das finalidades sociais e 

pedagógicas da escola270. Os edifícios e os programas escolares desenvolvidos na 

década de 1920, pelas reformas públicas do ensino, culminaram na manifestação mais 

pura e imediata da modernidade: o tempo. Nos programas, as metamorfoses da prática 

sobre o tempo de escolarização271, de aula e de aprendizagem justificavam-se pelo signo 

do novo. Nos edifícios escolares a funcionalidade moderna e a arquitetura historicizante 

expressaram a antinomia dos tempos, presente, passado e futuro, na qual a educação 

atualizava os seus movimentos. 

                                                           
269 CARNEIRO LEÃO, Antônio. O ensino na capital do Brasil  op. cit.,  p. 44. 
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271 “Programas novos.” A Escola Primária. Ano 8, n.º 12, Rio de Janeiro, jan. 1925. 
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A novidade e a eficiência 

Dupla e vertiginosa apropriação. Por um lado, da representação de tempo 

escolar, em que os índices de familiaridade comportamental e simbólica se encontram 

com os espaços escolares, uma vez que a criança escolarizada significa um custo 

significativo de tempo para a família, embora de mensuração variável segundo os 

grupos sociais a que pertenceram e do espaço de ordenação das categorias de tempo 

escolar, o trabalho, as séries, o intervalo, a leitura, os dispositivos disciplinares e enfim 

uma série extensa de controle dos percursos e dos gestos infantis na escola. Por outro, 

da memória, pela qual a educação escolar procurava anexar aos processos psíquicos de 

guarda dos dados do/no tempo, vestígios das representações sobre a  nação, a moral e os 

hábitos convenientes à vida em sociedade. Entre a distribuição das idéias ou das 

representações implicadas nas atividades ou nos espaços escolares e a construção dessas 

atividades e espaços nas escolas públicas, as reformas da instrução da década de 1920 

produziram formas de utilização e controle do tempo social. Não se tratou propriamente 

de gerá-las mas de instituir e conferir legitimidade a sua expressão na vida cotidiana: a 

eficiência. 

De certo modo, a novidade e a eficiência garantiram a plausibilidade das 

reformas escolares durante a década de 1920. Apesar das incessantes críticas ao ingênuo 

“amor às novidades”, às “tantas inovações” ou aos “excessos de trabalho” junto à 

promulgação dos programas ou ao deslizamento de sua orientação para a vida, para o 

trabalho, para a atividade ou para a própria escola, Carneiro Leão legitimava como 

“outro” o ensino primário de 7 anos. A extensão do tempo de escolaridade, o que 

aumentava a exposição da criança aos seus programas, carregou consigo a “ruptura 

radical” entre o passado e o futuro das condições escolares. 

Encarnação da futura nação, a escola tomava, no presente, a tarefa de elaborar a 

mentalidade popular de modo a torná-la capaz de reagir contra o passado imigratório e 

seu “espírito estrangeiro e desnacionalizador.”272 Distanciava-se da diretriz das 

políticas de educação pública empreendidas até então pelo sentido singular que conferiu 

ao tempo escolar. Singular porque, antes da década de 1920 a formação da mentalidade 

era vista como uma questão dos conteúdos dos programas escolares e não um produto 

dos processos de escolarização da cultura e dos comportamentos. A diferença entre a 

velha e a nova orientação situava-se, para Carneiro Leão, nas regularidades de 
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compreensão e sentido da vida vivida modernamente que o povo poderia obter com 

“apenas 3 anos de escola, ou seja cerca de 500 dias de aulas de 4 horas por dia” ou 

mesmo com um trabalho escolar de “7 anos com 22 horas por semana nas escolas de 

dois turnos e 25 nas de turno único”273. Desse modo, a questão do tempo de 

escolarização do operário ou do cidadão implicava nos resultados do investimento que 

os poderes públicos faziam para regenerar os costumes. Assim, parece-me que a escola 

pública desempenhou durante a década de 1920, uma lógica de apropriação cultural 

comprometida com a oferta de valores morais e cívicos: tornar acessíveis leituras 

(autorizadas) e virtudes (desejadas) capazes de tomar um sentido na vida cotidiana. De 

fato, pode-se lembrar as solenidades, os espetáculos de cultura física e a política 

assistencial de Carneiro Leão, as excursões, os jogos ou os pelotões de saúde e 

gabinetes médico e dentários incentivados por Fernando de Azevedo e, mesmo, as 

descrições de planos de aula publicadas nas revistas de educação como ofertas da 

ordem, da disciplina, da iniciativa, da saúde, da cidadania, da escrita e da leitura 

distribuídas pela escola (espaço) no cotidiano (tempo).  

Por outro lado, a especificidade de uma metodologia desenvolvida a partir de 

contextos ou informações observáveis diretamente, traçou para a pedagogia dispositivos 

de controle do tempo escolar ou da criança ligados ao tratamento da memória, dos 

hábitos e da atenção do aluno visando uma maior eficiência da aprendizagem. Os 

manuais de pedagogia editados nas décadas de 1910 e 1920 distinguiam estratégias de 

construção da memória, formação do hábito ou de conquista da atenção, estritamente 

relacionadas com o sentido linear e imperativo do tempo. A densidade, recorrência ou 

reiteração das formas temporais na organização das aulas (para obtenção da atenção), 

dos trabalhos escolares (para obtenção do hábito) e dos processos de avaliação (para 

verificação da memória) prescritos nesses manuais, mas também nos programas oficiais 

das escolas primárias, organizaram contextos para a aprendizagem das regras 

disciplinares, dos comportamentos morais e do raciocínio científico vinculados à 

atualidade de suas funções cotidianas e expressos em atividades capazes de guardar os 

seus sucessivos processos psíquicos e, de certo modo, revivê-los no aluno274. Tratava-se 

de dispor e distribuir os horários segundo as condições psicológicas da criança e 

materiais da escola. Na relação entre ensino e aprendizagem, tais condições assumiram 
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o caráter de contextos espaço-temporais de disposição/exposição e 

distribuição/avaliação das lições: 

"Um bom horário deve ser disposto e distribuído de tal sorte que o aluno 

aproveite e assimile bem as lições, habitue-se ao trabalho metódico, e tenha nos 

intervalos das classes, os necessários repousos para refazer-se da fadiga produzida 

pelas lições."275  

O próprio método de aula, marco funcional da aprendizagem, na tarefa de 

subordinar o interesse da criança à lição, precisava no uso do tempo os limites do 

conteúdo. Deslocado do relógio, o ensino prático fixava, entretanto, o limite da lição no 

interesse despertado na criança pelo assunto. A duração da matéria ou do 

desenvolvimento do trabalho deveriam aproveitar desse interesse para conquistar a 

atenção das crianças aos conteúdos. Conservadas pela memória, reproduzidas quando 

habituais e aprendidas por meio da atenção, as lições ocupavam no cotidiano escolar as 

indexações do tempo previstas nos manuais e programas pedagógicos. A sua duração ou 

limite, as relações entre intervalo e repouso, a alternância de tarefas práticas e preleções 

teóricas determinavam a normatividade dos processos educativos, a partir da construção 

de regularidades para o trabalho escolar.  

Para além das regularidades do trabalho escolar, os diferentes horários dos 

grupos sociais que compunham a demanda escolar, ou a heterogeneidade dos ritmos de 

vida e trabalho e mesmo a pluralidade de representações sobre o tempo, presentes 

nesses grupos se opunham à unidade de tempo difundida pelo funcionamento escolar. 

Desde os horários de entrada e saída dos diferentes turnos até as formas de ocupar e 

regular o tempo infantil, a escola produzia modos de proceder no tempo próximos dos 

arquétipos de vida social consolidados nas elites políticas e culturais do Rio de Janeiro: 

disciplinado (educado), eficaz (produtivo), normalizado e bem ordenado (moralizado).   

Entretanto, bem mais que arquétipos, o uso que as reformas da instrução pública 

fizeram do tempo escolar procurou mudar a própria marcação social da vida. A 

institucionalização da escola no cotidiano carioca, produzida pelo discurso da 

democratização e subseqüente penetração de um conjunto maior da população nos 

quadros públicos de ensino, distribuiu ao conjunto social um novo tempo de ordenação 

e mensuração das qualidades e funções culturais do indivíduo. Dele fez parte tanto o 

funcionamento institucional da escola quanto a estenografia de condutas e hábitos 
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sociais. De um lado, esteve em jogo a capacidade de aumentar a população escolar, pelo 

emprego do sistema de dois turnos nas escolas públicas, de outro, a eficiência do 

trabalho escolar, pelo cuidado com a duração das lições, com a extensão das atividades 

e com o rendimento dos alunos. Fernando de Azevedo chegaria a dizer:  

“Não é a hora que fixa irremediavelmente o limite da lição, é a necessidade 

psicológica, do interesse despertado que o mestre deve aproveitar, tratando sem limite 

de tempo, a matéria, ou desenvolvendo o trabalho, por que a classe se interessou e que 

ela mesma por isso, não desejaria abandonar.”276  

À disposição dos horários escolares seguiu-se a preocupação com sua relação 

com as condições de vida da população. Entrementes, não só as preocupações com a 

ação pedagógica ou com a formação escolar detiveram a atenção dos reformadores, 

como as implicações produzidas pelas mudanças dos horários de entrada e saída da 

escola e, mesmo das condições de deslocamento dos alunos que completavam o ensino 

primário para os cursos anexos, para a escola normal ou para uma das escolas 

profissionais criaram polêmica. As distâncias percorridas pelas crianças para chegar à 

escola, as formas de transporte utilizadas para tanto e o trabalho realizado pela infância 

pobre eram percebidos pelas autoridades de ensino e incorporados, pela imprensa, ao 

universo escolar de preocupações com a educação, já articuladas às exigências por que 

passavam as populações da periferia urbana para freqüentar a escola. Voltadas para a 

cidade (ambiente) e para o trabalho (atividade) tais preocupações faziam parte da 

composição social da demanda escolar, noutras palavras, correspondiam a um conjunto 

de fenômenos associados à escolarização das massas.  

 

Os programas escolares e o prazer de aprender 

 

Tornado uma referência de fundo freqüentemente evocado, ainda que de forma 

vaga, o método de ensino organizou a retórica de justificação dos programas de ensino 

durante as reformas da instrução pública realizadas no decorrer da década de 1920. O 

ensino prático, considerado na década de 1910 uma tendência moderna, na qual se 

“substituía a simples narração ou leitura pela visão direta, pelo pegar, pelo observar, 

pelo copiar em desenho e reproduzir em obra o objeto estudado”277, seria apropriado na 
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reforma de 1926 como um modo de provocar a atividade em todas as disciplinas de 

maneira a possibilitar que o aluno aprendesse “o mais possível, observando, 

experimentando e fazendo”278. O discurso a respeito da forma de ensinar rendeu 

diversas sugestões com relação às representações sobre a instituição escolar. Essas não 

só alimentaram um ambiente intelectual e político para o qual a escola pública deveria 

ser o lado evidente da ordem social, como também forneceram uma primeira série de 

significados em torno dos quais o programa de ensino associou o seu sentido.  

O discurso educacional, paulatinamente, substituiria as metáforas da 

aprendizagem por meio de duas perspectivas fundamentais: na mesma proporção em 

que a escola deixava de ser compreendida como estabelecimento de ensino para ser 

representada como um laboratório de educação e cultura, a idéia que se fazia de 

aprendizagem deixava de repousar nas imagens de aquisição para assumir o caráter de 

realização e, nesse contexto, a escola deixaria de ser simples instrumento “para o 

triunfo integral das idéias”279 para tornar-se o lugar de formação da “mentalidade do 

povo para a solução natural e lógica dos problemas sociais.”280 Mas, a escola também 

faria uso político da linguagem científica. Por meio dela pôde obliterar, nos imperativos 

lógicos da pedagogia e da psicologia, os pressupostos fundamentais da imagem de si, 

num trabalho de imposição de valores que, mesmo afastado das imagens da oficina de 

ortopedia física e mental invocadas por Afrânio Peixoto281 quando Diretor da Instrução 

Pública do Distrito Federal (1916-1917), ainda assim funcionaria como uma panóplia 

instrumental de disciplina. Ainda tomava-se a escola pública como um dispositivo de 

disciplina, mas não mais de indivíduos evadidos de sua categoria social, futuro 

proletariado intelectual sempre presente nos concursos para os cargos públicos, nos 

liceus e faculdades para a conquista de títulos e diplomas282, mas “sim de crianças cuja 

educação no lar tornou-as cegas para o que as cerca no mundo físico.”283 

Os reformadores da instrução carioca, por essa época, foram sensíveis ao que se 

constituía como a originalidade da pedagogia moderna: a solicitação da participação do 
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próprio sujeito da aprendizagem nas atividades de ensino. Tanto a reforma Carneiro 

Leão quanto a Fernando de Azevedo insistiram na montagem de um aparelho escolar 

adequado à reflexão pedagógica do período. E por isso foram antes de tudo tentativas de 

validar, legitimar e implantar na escola pública a autoridade da ciência e a precisão da 

arte da educação.  

Não obstante, cada fragmento do cotidiano deveria servir de material para toda 

sorte de manipulações e experiências. Nenhuma dúvida de que o tempo, assim, 

decorreria sem que o aluno se enfadasse, pois que os centros de interesse lhe seriam 

apresentados a todos os momentos, prendendo-lhe a atenção. De sorte que os estudantes 

deveriam poder dar expansão ao seu espírito de curiosidade: 

“(...) sentir livres as suas ações e palavras, tradutores espontâneos da sua 

atividade espiritual, embora também devessem sentir tolhida a sua tendência para os 

gestos pouco educados, para as suas más inclinações”284.  

De qualquer modo, os objetos cotidianos ou mesmo os seres vivos familiares 

firmavam um novo gênero de material escolar: o interessante. Esse material seria 

disponibilizado para as aulas de alfabetização ou leitura, de expressão ou história, de 

acordo com o programa escolar e a criatividade do professor. Os alunos visualizariam 

nele o significado daquilo que lhes era ensinado. Os professores dele se utilizariam não 

só para dominar a atenção da criança, mas sobretudo para coordenar a aprendizagem de 

novos conhecimentos.285  

Os programas escolares de 1926 e de 1928 julgavam com isso desembocar numa 

oposição entre um ensino verbal e intelectualista e outro ativo e prático, que repousava 

na idéia de que a aula régia e a didática livresca responderiam apenas a um objetivo de 

memorização passiva, e que somente um ensino global e associado comportaria a 

iniciativa e a compreensão. Essa separação distinguia neles a “pura” criação da 

modernidade pedagógica, da tradição escolar Ela atestava a missão da educação, os 

professores deveriam pôr em ação um ensino capaz de reverter sobre cada indivíduo a 

responsabilidade da própria vida. O que significava dar conta não só da educação 

popular, mas da sua conveniente organização: 

“adaptação vigorosa à corrente de idéias da nova civilização, em que a ciência 

tenta colocar todas as forças da natureza a serviço do homem e em que, portanto, o 
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problema da riqueza é um problema nitidamente científico, de educação e de 

cultura."286 

Parece-me ser essa “organização conveniente” das práticas de ensino nas escolas 

públicas primárias um dos fenômenos fundamentais do que se poderia chamar a 

assunção da vida pela escola: caso se preferira, uma preocupação com os traços 

cotidianos dos hábitos infantis, uma espécie de escolarização do cotidiano, ou pelo 

menos uma inclinação que conduzia ao que se poderia chamar de escolarização da vida 

cotidiana. Creio que, para entender o que se passou, pode-se tomar para a análise as 

representações acerca dos significados da aprendizagem presentes nos programas 

escolares publicados entre 1924 e 1930. Antes, entretanto, seria prudente retomar a série 

de significados em torno dos quais os próprios programas escolares deveram sua 

organização. 

O professorado e os programas escolares 

Uma segunda série de significados em torno dos quais seriam organizados os 

programas escolares viria dos procedimentos burocráticos de funcionamento da própria 

instituição escolar. A legislação a qual o trabalho realizado na escola esteve sujeito por 

toda a década de 1910 até fins da década de 1920 continha prescrições precisas a 

respeito das competências de todo o quadro docente. Composto pelos diretores de 

escola, pelos professores catedráticos, pelos professores adjuntos de primeira, segunda e 

terceira classes, pelos auxiliares de ensino, pelos professores de escolas noturnas e pelos 

coadjuvantes do ensino, o pessoal docente primário de letras era administrado pela 

diretoria geral de instrução pública, e supervisionado pelos inspetores de ensino a partir 

de normas escritas, de uma estrutura hierárquica e do condicionamento técnico do 

trabalho que, no conjunto, funcionavam como formas de controle das tarefas e 

habilidades da docência. Assim, conhecer os fatos e delitos praticados por alunos ou 

pelo pessoal, apresentar relatórios sobre o ensino na escola, assinar os certificados de 

promoção, fazer a escrituração da escola, encerrar o livro ponto e enviar atestados de 

freqüência, tornavam-se gestos cotidianos do funcionamento escolar. Do mesmo modo, 

preencher o diário de classe, observar as instruções e recomendações concernentes ao 

método e cumprir o programa de ensino e as disposições do regimento tornavam-se 

fórmulas da profissão docente. No conjunto, essas práticas concentraram nos rituais da 

autoridade e da ordem (os decretos, as posses, os discursos são um bom exemplo) os 

meios de produção da ação socialmente reconhecida como legítima.  
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Mas, não o fizeram sem reação. À autoridade da intervenção administrativa na 

autonomia do professor contrapôs-se uma conduta de resistência às instâncias do 

controle burocrático. Por meio da imprensa ou dos periódicos de educação, os 

professores e educadores inscreveram limites aos planos e especificações estabelecidos 

nos programas e na legislação. De uma certa forma a observância da aptidão de fazer 

sobre a instituição, da prática em detrimento da prescrição e sobretudo, do trabalho 

frente ao controle, presente nos seus artigos, procurava legitimar o poder tradicional da 

autoridade do professor nos domínios da sala de aula. Nesses espaços inscreviam num 

nível mais elementar de relações sociais as formas legais de jurisdição sobre o ensino na 

tentativa de preservar na figura do professor a trama do cotidiano escolar.  

Seria o professor, e não o Estado, o único sujeito capaz de criar e evoluir, inovar, 

inventar e construir. Funções nas quais o Estado aparecia-lhe como instituição de um 

laicismo, de uma incompetência integrais287. Do mesmo modo, só o professor poderia 

fazer dos formalismos estreitos e indigestos, das regras, preceitos e teorias, uma prática 

capaz de elaborar homens enérgicos e inteligentes288. E ainda, resistir, pelo trabalho 

fecundo e pela atividade produtora às limitações impostas à ação pelos gestos, fórmulas 

e rituais da burocracia289. 

Nesse confronto com a racionalização da administração pública, não só os 

interesses corporativos do magistério colocaram à prova os instrumentos utilizados pelo 

saber pedagógico a fim de disputar com o Estado a proeminência da autoridade no 

controle do trabalho escolar, como no próprio aparelho de Estado articulou-se uma 

política de entrosamento das representações produzidas na trama do trabalho 

pedagógico com o seu ordenamento público, de modo a garantir tanto a autonomia do 

professor na sala de aula quanto a legitimidade dos dispositivos de controle das 

responsabilidades implicadas nas relações instituição-professor. Em contrapartida, a 

instituição escolar tornou-se um grande aparelho administrativo elaborado segundo as 

formas de controle do poder público e as representações sobre educação do corpo 

docente. Disso resultaria todo um trabalho de integração do corpo docente aos rituais de 

produção das imagens sobre ensino e aprendizagem, encarnados nos programas 

escolares e nos cursos de aperfeiçoamento de professores. Essa dupla característica do 
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funcionamento escolar na capital federal já se expressava em 1918, por ocasião da 

promulgação dos programas escolares para o biênio 1918-20. Por um lado, pela 

designação do diretor geral de instrução, o Dr. Manoel Cícero Peregrino da Silva de 

professores e inspetores escolares para discutirem e organizarem os novos programas e, 

por outro, pela interpretação que o professorado deu ao ato do Diretor Geral de 

Instrução Pública. A apropriação que o editorial da revista A Escola Primária fez do 

fato mostra-o bem:  

“são os programas coisa de pouca monta para o ensino, desde que haja bons 

professores e fiscalização séria. Para estabelecer a necessária uniformidade nos 

conhecimentos ministrados nas escolas públicas tem-nos sido porém as leis 

imprescindíveis”290.  

De um lado pelo uso de comissões de professores e inspetores nas quais se 

presumia o preparo e a experiência necessários para o desenvolvimento dos planos, de 

outro, pelo reconhecimento da eficiência das funções administrativas por parte do 

magistério, a década de 1920 promoveria os professores a representantes da 

administração pública no trabalho de solucionar os problemas de ordem moral da vida 

coletiva e individual. Não obstante, o curso de férias de 1923, as instruções e circulares 

de 1924 e 1925 e o curso das quintas-feiras mostraram-se, quando da publicação dos 

novos programas de 1926, eficientes na articulação entre os objetivos da administração 

e as representações sobre o corpo docente das escolas. Juntos, cursos e programas, 

institucionalizaram representações de duas ordens: sobre as finalidades do ensino, da 

escola e da cultura; sobre os procedimentos, instrumentos e capacidades291. Numa o 

ensaio sobre princípios e critérios de ensino, noutra as formas de administrar as 

condições de ação no aparelho escolar. Numa e noutra, as interpretações sobre a 

aprendizagem produziram relações espontâneas entre magistério, Estado e ordem 

pública.  

O entrecruzamento das táticas do magistério, para assegurar sua autonomia em 

face das estratégias do Estado para instituir a escola como aparelho administrativo das 

tensões entre o mundo inscrito na lei e a sua apropriação social e as representações 
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sobre ordem pública produzidas nessas relações de legalização e legitimação das 

práticas de controle escolar, determinou uma última série de significados em torno dos 

quais se pôde organizar os programas escolares na década de 1910-20: os legislativos. 

Nela, a possibilidade de fundamentar concretamente um mecanismo de poder 

singularizou o esforço de articular a manifestação de um poder anônimo e opressivo 

como, o estatal, a uma instituição de controle e de sanções, de regras, instrumentos e 

tecnologias próprias, mas investida de estratégias orientadas segundo as normas do 

Estado. Assim, o trabalho de aproximação entre a escola e os princípios da ordem 

pública não só dependeu de um vocabulário comum de regras aceitas por parte do 

Estado e do corpo docente num momento de instabilidade civil, como sustentou uma 

incessante preocupação com a adequação desse vocabulário à nova visão das divisões e 

distribuições sociais produzidas pelo esforço de civilizar a moral e os costumes 

particulares e públicos.  

Nesse trabalho, tanto os interesses corporativos do magistério justificavam-se 

pelo uso das representações legais, a fim de legitimar seus privilégios e posições sociais 

quanto a legislação sobre ensino articulava-se em função do  pensamento educacional 

de modo a fazer do magistério representante da ordem pública na rede dos 

compromissos, das expectativas e dos laços de reciprocidade da vida cotidiana. Entre as 

aspirações sociais do magistério e os projetos de controle do estado, legislação e 

programas tornaram-se lugares de ajustamento de posições, oposições e de 

representações no campo educacional. Os programas pela consagração do conteúdo e da 

prática de ensino, a legislação pela distribuição do tempo e dos cargos na escola. 

Entre os anos de 1917 e 1930 as críticas do magistério à legislação funcionaram 

como estratégias de adequação dos constantes avanços da regulação burocrática do 

espaço escolar à prática pedagógica desenvolvida em sala de aula. As análises sobre a 

conveniente duração do curso primário ou sobre as inconveniências das reformas de 

seus programas, as questões colocadas sobre a obrigatoriedade do ensino, os artigos 

publicados em favor da intervenção federal no ensino primário, as cartas de protesto 

contra os critérios de classificação das adjuntas ou de promoção das professoras 

formaram um universo de representação no qual se negociavam vínculos sociais, 

produziam-se interesses, reformulavam-se normas e comportamentos segundo padrões 

sancionados por lei, mas experimentados como relações entre as posições ocupadas pelo 

indivíduo na escala social e o seu horizonte profissional. Ao magistério das décadas de 

1910-20 importou sobretudo assegurar condições satisfatórias de regulação do seu 
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trabalho nos quadros administrativos do Estado. Daí os programas desempenharem um 

importante espaço de integração, por um lado, entre as imagens sociais perseguidas pela 

administração pública e a prática cotidiana do magistério e, por outro, entre a 

representação sobre o magistério e as funções esperadas  pelo estado no desempenho de 

suas atividades. De um lado, os conflitos entre o ordenamento político dos conteúdos 

dos programas e as condições materiais de instituição dos métodos de ensino e, por 

outro, as incongruências entre a ideologia do professor como emanação do direito civil e 

público292 e o comportamento social a ele reservado: o de funcionário. Assim, ao 

mesmo tempo em que se reivindicava da administração pública as condições necessárias 

para que o ensino fosse proveitoso – o preparo do professor, o material, a instalação e 

a diretriz indispensável: o programa293 – percebia-se que dentro dessa pauta o professor 

somente conseguiria desempenhar um papel secundário: 

“uma espécie de dever material de funcionário, negando-se ao ensino a mais 

proveitosa contribuição que o professor pode dar-lhe, aquela cujos resultados os 

programas oficiais não tem capacidade de prever, mas apenas autoridade para 

consagrar294”. 

A atividade do professor tornou-se objeto de disputa. Na imprensa, nos 

periódicos e nas obras publicadas entre 1911 e 1930 discutiam-se os métodos 

empregados em sala de aula, as práticas de controle do trabalho escolar e a 

regulamentação das razões técnicas ou de método consagradas nos programas ou na 

legislação escolares. Num primeiro momento, os jornais, as revistas e as editoras 

forneceram as primeiras oportunidades para que o magistério organizasse a luta pelo 

reconhecimento da especificidade do seu trabalho, controlasse as representações sobre 

esse trabalho e desenvolvesse princípios e práticas de trabalho. No conjunto, 

introduziram o conhecimento técnico nas formas de controle tanto do conteúdo do que 

era ensinado, quanto do processo de trabalho do ensino, como estratégia de integração 

entre os interesses corporativos e as disposições legais dos órgãos públicos de controle 

do ensino. Num segundo momento, o próprio aparelho administrativo forneceria os 

espaços de produção e controle das formas do trabalho escolar, por meio dos quais o 

conhecimento técnico e administrativo produzido pelo corpo docente seria reintroduzido 
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na escola, com a finalidade de racionalizar o trabalho de professores e alunos. 

Simultaneamente à mudança de momentos a educação passou a ser vista como 

sucedâneo para uma esfera pública então inexistente. Ela transmitiria as suas mensagens 

e informações por meio dos programas escolares. Nesse sentido, somaram-se aos 

jornais, revistas e editoras, os cursos de aperfeiçoamento de professores e os boletins 

oficiais de educação no trabalho de organizar, transmitir e estruturar o corpo de 

conhecimento que deveria funcionar como discurso pedagógico. Entretanto, se a forma 

desse discurso foi dado pelos veículos que o fizeram circular, seu conteúdo esteve 

fundamentalmente implicado com as séries de significados agregados aos programas 

escolares. 

Os significados da aprendizagem nos programas escolares 

Tanto os programas de 1924-26 quanto os de 1928 observaram uma preocupação 

especial com os modos de aprender. Do ponto de vista da forma, organizaram-se como 

um diálogo, no qual a Diretoria de Instrução Pública procurava persuadir o professorado 

de que suas orientações eram, de fato, as mais adequadas ao momento: exortavam a 

reformulação dos métodos, uma orientação menos “habitual” e “discricionária” e já um 

tanto “prática” e “científica.” Os limites de uma tal exortação eram claramente 

reconhecidos. Para Carneiro Leão os programas escolares publicados em 1926 seria 

“principalmente o que os professores quisessem.”295 E para Fernando de Azevedo era a 

própria reforma da instrução que dependia do professorado: 

“Toda essa organização ruiria por terra se não tivesse o professorado a 

sustentá-la; todo esse aparelho de educação pública emperraria, se lhe faltasse a 

poderosa força motriz que não vem senão do magistério”296. 

De início pode-se falar que os programas escolares objetivavam tornar as 

orientações pedagógicas das políticas públicas mais gerais, colocá-las ao alcance de 

todo o professorado da capital. Dessa perspectiva, foram um artifício usado pelo 

departamento de instrução para custodiar alguns dos seus princípios e representações 

acerca da educação popular nas práticas de um corpo docente plenamente ciente das 

especificidades que sustentavam a sua autoridade em tais assuntos. 

Há, entretanto, uma outra perspectiva. Ela diz respeito aos conteúdos 

disciplinares dos programas escolares. Nela, por conseguinte, assenta-se outra 
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problemática, menos administrativa e mais doutrinária. Tanto a introdução que Carneiro 

Leão escreveu para os programas escolares de 1926, quanto a escrita por Fernando de 

Azevedo para os programas escolares de 1929, sublinharam-na. Tratava-se de encarnar 

valores. Para o que se solicitava da escola uma presença cotidiana, um trabalho contínuo 

de desmantelamento das anomalias sociais e suas conseqüências: crime, miséria e 

moléstias. Nesse sentido, a educação, na sua forma escolar, se tornava prevenção à 

agressão do meio sobre o indivíduo, ao rompimento entre liberdade individual e 

compromisso coletivo e mesmo à clandestinidade de doentes, analfabetos ou criminosos 

no barco da civilização.  

No caso das reformas da instrução do Distrito Federal a prevenção assumiu 

características de cruzada: contra o analfabetismo, contra a febre amarela, contra a 

tuberculose, em prol da escola nova. As reformas da instrução pública realizadas em 

1926 e 1928 traçaram, por meio dos programas escolares, as “formas ideais” para a 

construção do edifício da nacionalidade. A escola pública foi tomada como a oficina, a 

fábrica capaz de organizar o trabalho dentro da estabilidade da ordem política, e de fixar 

o cidadão à norma dos valores sociais, pelo controle, pela correção, pela disciplina e 

pela qualificação exercidos durante sua escolaridade. A seu modo e em seu terreno, os 

programas escolares promulgados em 1926 e 1929 conduziram a escola pública aos 

trilhos imaginados pela pedagogia da década anterior: “a adaptação do indivíduo às 

condições de vida humana”297. Modificariam, entretanto, o destino da intervenção 

pedagógica. Ao invés de solicitar do professorado a conformação do caráter infantil e o 

ajuste da aprendizagem “tendo em vista a vida que a criança vai viver, isto é a vida de 

amanhã”,298 procuraram disponibilizar um processo de experimentação pedagógica 

capaz de harmonizar as necessidades da vida social com os interesses próprios da vida 

infantil.299   

A prenunciação da vida foi um otimismo estratégico: uma visada lançada sobre a 

história da República. Uma manobra capaz de colocar no “positivo” o presente, a fim de 

dar-se conta do próprio momento, de realizar sua reforma. Não uma revolução, uma 

ousadia. Não se tratava de agredir, romper, torturar, mas de estabelecer a regra, de 

institucionalizar a República, de permitir à população vencer o determinismo sufocante 

da ciência, a fatalidade especular da história e emancipar-se.  
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As reformas Carneiro Leão e Fernando de Azevedo reorganizaram na escola 

pública não só a forma de educação da criança, renovaram sobretudo os arranjos 

pedagógicos à moda da época, mistura do transitório, do efêmero, do contingente com o 

eterno, o imutável.300 Postularam para a escola uma educação e uma aprendizagem 

localizada entre a sensibilidade infantil e a inteligibilidade social. Na década de 1920, os 

educadores vislumbraram nas peripécias da obstinação terapêutica, da busca pela ordem 

e dos aformoseamentos da cidade os efeitos de consciência moral, de consciência 

coletiva passíveis de comutação escolar. Com isso cercaram as possibilidades cotidianas 

da vida, ora utilizando da “tradição,” da lição, para apresentar suas reflexões, ora 

orquestrando as várias formas alheias a própria escola, mas que se mesclavam, e se 

acordavam com a educação de modo a fazer da vida cotidiana assunto de aula. 

Do cerco à conquista foi um passo. Conquista difícil e até ingrata, dada a 

resistência da tradição (que se combatia), da demanda (que se queria constituir) e do 

magistério (de que se precisava). Mas, em todos os casos, conquista. 

A conquista do cotidiano encheu de prosaísmo o discurso de renovação escolar. 

Não obstante a mudança foi notável, não de valores, mas de atitudes. Em fins da década 

de 1920 a questão colocada para a pedagogia não era mais como preparar para a vida, 

mas como viver. E viver naquele momento cada vez mais significava exercer alguma 

influência sobre o meio social, trabalhar.301 Assim, caberia à escola não só antecipar, 

preparar e ensaiar esse exercício como avaliar o tipo de influência por ele produzido. 

Essa tarefa parecia ser decisiva para tornar a criança capaz física, intelectual e 

moralmente de resolver as situações que lhe iam surgindo na vida cotidiana.  

Tratava-se de fazer a criança participar da vida.302 Ao que não servia a 

aprendizagem para realizações apontadas num futuro longínquo, inteiramente sem 

significação para o aluno. Desejava-se prepará-lo para a vida adulta, sem que no entanto 

fosse esse o escopo da escola primária. Todos os esforços empregados deveriam antes 

ter em mira o resultado imediato. A finalidade da escola primária, diziam os 

reformadores, estava em si mesma. Nada além ou aquém do ensino primário seria 

                                                           
300 BAUDELAIRE, Charles. Sobre a modernidade. São Paulo: Paz e Terra, 1996, p. 25. 
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responsável pela educação infantil. Essas representações acerca da instrução primária 

fizeram parte do repertório pedagógico constantemente mencionado pelos responsáveis 

pela reforma da educação pública em 1928 em artigos, conferências e compêndios 

publicados no período. Entretanto, na capital federal, Carneiro Leão foi o primeiro a 

expressá-lo em reforma administrativa. A retórica que utilizou para legitimar a 

escolarização internou-se nas “atividades da vida real,” nas “realidades correntes” da 

vida, da sociedade e da civilização. Refletiu-se, sobretudo, na preocupação com a 

instrução das classes populares, ou melhor, com as condições do aparelho público de 

ensino oferecer-lhes educação. Foi esse, aliás, o traço sublinhado por Fernando de 

Azevedo seis meses depois de tomar posse na Diretoria de Instrução Pública, ao avaliar 

o trabalho de Carneiro Leão na reforma do ensino público em 1926:  

“Foi ele, de fato, quem tentou a remodelação dos programas das escolas 

primárias em bases novas, se nem sempre de acordo com a experiência fielmente 

observada em todas as suas particularidades, ditadas sempre sob a inspiração de 

generosos ideais; foi ele quem procurou agitar, aqui no Rio, os problemas de higiene 

social e de educação física, que não deixou resolvidos, mas pelos quais conseguiu 

suscitar a atenção e o cuidado dos educadores; foi ele, enfim, quem se ocupou em 

projetar sobre o meio a ação educativa e reformadora da escola, então enfiada em 

horizontes estreitos (...).”303 

A imprensa foi mais intolerante. Ao comentar os resultados efetivos para a 

instrução pública do quadriênio em que Carneiro Leão ocupou a sua diretoria o cronista 

do Jornal do Brasil foi contundente: 

“O Sr. Carneiro Leão mandou organizar uma interessante fita “pour e pater les 

ètrangers,” exibido com grande êxito nos cinemas da avenida. Reuniu cenas 

preparadas em várias escolas, a festa no estádio do Fluminense e umas exibições 

agrícolas em Santa Cruz, o (des)conjunto que não representa em absoluto o comum do 

ensino feito nas nossas escolas municipais organizou o filme cinematográfico.”304  

Em todo caso, Carneiro Leão resistiu ao assédio dos que queriam na escola 

pública a distinção, “pelo ouro,” entre as crianças pobres e as abastadas. Manteve a 

escola pública gratuita por entender que mesmo com “toda a gente rica que vive a tomar 

o lugar dos pobres”, a freqüência em 1925 nos últimos anos do ensino primário 
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configurava-lhe diminuta. Mais do que uma questão democrática, tratou-se de um 

questão moral:  

“interditar ao espírito das classes, desde a infância, a noção de diferenciação 

chocante entre ricos e pobres, entre os que pagam e os que aprendem por 

condescendência...” 305  

A interação classe-infância penetrou diversos discursos de Carneiro Leão sem 

contudo configurar uma especulação sobre a consciência de classe ou um instrumento 

de reflexão sobre a educação. Antes, denotava aquilo que se acreditava possuir na vida 

real: proletários e burgueses. Foi sobretudo a revelação da fratura social que a escola 

deveria apagar, desde muito cedo, no cidadão. Dever que a reforma de 1926 procurou 

cumprir por meio de uma ordem pedagógica e moral capaz de estancar o êxodo precoce 

da população infantil pobre dos bancos escolares. A reforma da instrução de 1926 foi 

inédita na capital federal pelo uso que fez da cultura letrada. Não via nas noções dos 

livros coisa imutável, a ser ministrada inteira, em todo lugar, por todos os meios. Ao 

contrário pedia ao professor um trabalho consciente no que dizia respeito ao 

conhecimento do aluno e das exigências de seu meio, indicando-o o convívio com os 

centros produtores da região, a leitura das revistas técnicas e dos jornais. Por outro lado, 

o caminho assumido por Carneiro Leão na reforma dos programas da escola primária 

buscou revelar à população um lugar social dentro do qual pudessem aprender 

avidamente e aceitar alegremente o direito estatal de ensinar. Isso significava aceitar a 

monossemia nacional da terra e estudar um código de normas claras, rígidas e bem 

estabelecidas que definiam padrões aparentemente  unívocos do que era próprio ou 

impróprio.  

Tratava-se de distinguir dois universos. Um homogêneo, independente e 

empreendedor, porque produto de um cálculo fácil, racional e tranqüilizador. O outro 

heterogêneo e parasitário, povoado de espíritos criadores de panacéias, pretensamente 

práticos e infalíveis.306 Na verdade, exigiu-se da escola não apenas que produzisse a 

fronteira entre um universo e outro, mas que produzisse a fronteira necessária. À escola 

caberia mostrar a população o que havia de fazer no sentido de participar da realidade 

atual, de conhecer as necessidades e as realizações presentes e enfim de conhecer-se a si 

próprio: estudar, trabalhar, produzir e economizar.307 
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Carneiro Leão conduziu a escola da capital às portas da sociedade 

contemporânea. Entretanto, não seria ele quem as abriria, mas Fernando de Azevedo. 

Com a reforma da instrução de 1928, a escola pública entraria nos domínios da escola 

ativa. O modo como a questão foi problematizada pelo professorado indica um pouco da 

forma como se deu essa entrada. A professora Everilde Lemos Fonseca, em palestra 

realizada na 1ª Escola Mista do 20º Distrito, interpretou as circunstâncias nos seguintes 

termos: 

“Não se exige que conheçamos num momento todas as coisas novas para nós, só 

porque os regulamentos as tenham introduzido. E a escola ativa que, como sabemos, 

não é nova, no entanto, sob o aspecto da sua organização atual ao nosso meio aparece-

nos, senão inteiramente nova, pelo menos com certo cunho de originalidade.”308  

Ela não seria recebida pelo magistério exatamente como novidade, mas 

principalmente como meio original de se lidar com a extensão cada vez maior dos 

programas escolares: 

“O método atual, combatendo o caráter puramente instrutivo que até agora 

tinha o ensino, acentuou o seu valor educativo e destruiu as dificuldades que surgem do 

crescido conteúdo dos programas escolares e da diferenciação das matérias que hoje 

se associam e orientam para um fim prático.”309 

Aquilo que foi configurado, pela Diretoria Geral de Instrução, como uma 

reforma radical dos métodos pedagógicos praticados na escola pública, também foi 

visto, principalmente pelo professorado, como uma solução interessante para os 

problemas enfrentados no cumprimento do extenso conteúdo prescrito pelos programas 

escolares. Pode-se considerar, sem grandes embaraços para a análise, que as duas 

situações estiveram de fato presentes no momento de remodelação do ensino público 

entre 1928 e 1930. Tanto uma como a outra, foram respostas contra a reação às 

inovações implementadas no funcionamento do ensino municipal. Entretanto, se para o 

professorado tratava-se de um episódio profissional, para o poder público a reforma da 

instrução em 1928 instava firmemente a uma redefinição das circunstâncias de 

socialização da população carioca. Por meio da escola pública, desejou-se realizar a 

miscigenação de valores sociais. Por vezes insistiu Fernando de Azevedo: 
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“É a escola essencialmente democrática - acolhedora, igualitária e produtiva. 

Estará aberta a todos, ricos e pobres. A criança pobre aprenderá ali a trabalhar. A 

criança rica, trabalhando igualmente, aprenderá a respeitar o alheio trabalho. Mais 

tarde, quando as condições econômicas e sociais apartarem em castas a primitiva 

multidão, haverá entre pobres e ricos entendimento tanto, simpatia familiar adquirida 

no 1º convívio - uma razão legítima, portanto, de unidade e de cooperação. A escola 

criada é  a escola do movimento, da saúde, da moralidade, da consciência econômica e 

da consciência política.”310 

Mesmo aberta a todos, ricos e pobres, a escola pública era ainda um instrumento 

destinado a assegurar a ordem política da sociedade. Acreditava-se que, por meio de 

uma escolarização comum entre as diferentes classes sociais, haveria uma harmonia 

duradoura. Essa utopia social era uma resposta, acreditava-se, factível à aflição, 

moderna por excelência, que grassava o cenário nacional: a revolução. De modo que, 

aquilo que Fernando de Azevedo chamava de escola da consciência política funcionaria 

como um preceito legal de unidade e cooperação sociais. 

Mais propriamente, podia-se identificar nessa utopia a ânsia em legitimar e 

certificar uma trajetória cultural para a aprendizagem. Nos programas de ensino das 

escolas públicas da capital publicados em 1926 e 1929 a educação física, generalizada e 

sistemática, a criação e desenvolvimento de hábitos higiênicos, a educação intelectual 

necessária ao bom desempenho do trabalho, a educação moral capaz de gerar e 

despertar a consciência do dever e uma formação nacional ainda ofereciam as 

combinações destinadas ao ensino. Suas circunstâncias de realização é que foram 

transformadas. Em parte, elas passaram a ser muito semelhantes à ordem de realizações 

das remodelações urbanas e das campanhas sanitárias das primeiras décadas do século 

XX: os programas escolares estruturaram representações de saúde, iniciativa e cultura 

cuja aquisição era prescrita não só para as disciplinas de expressão ou de educação 

social, mas já na aprendizagem das cifras numéricas e do código alfabético. E, por outro 

lado, também, aproximaram-se das tensões, censuras e conflitos sociais de que se 

alimentava o contexto político da época. Dessa perspectiva, a escolarização promovida 

pelas reformas da instrução pública de 1922 a 1930 ambicionou indicar e efetivar um 

poder institucional sobre a aprendizagem dos significados sociais contidos nos 

programas escolares. É dizer que foi, de certa forma, obliterado dos programas de 
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ensino desse período uma relação de força entre os indivíduos e os poderes públicos da 

qual a aprendizagem, e não a violência física, se tornou o instrumento.  

 

Dos pardieiros e dos palacetes 

 

Entre 1922 e 1930, as reformas dos programas de ensino tornaram discurso 

pedagógico a organização das formas de vida social segundo modelos de representação 

e de prática oferecidos à observação por "tecnologias" materiais. O cinema, o prédio e a 

cidade  contextualizavam a educação e materializavam a aprendizagem, mas sobretudo 

redistribuíam seu espaço de referência. As preocupações com a localização das escolas 

públicas e os veículos que permitiriam o acesso e a freqüência da população dos 

subúrbios aos seus bancos, com a arquitetura dos seus edifícios e com a distribuição dos 

seus espaços internos, fez com que se pensasse em harmonizá-las aos fluxos da cidade.  

Satisfazer as exigências de saúde, disciplina e eficiência inscritas nas inovações 

pedagógicas pelas representações urbanas da velocidade, do planejamento, do trabalho e 

da higiene, significou para a escola não só multiplicar as formas de entrada e acesso na 

cultura vista como legítima (escolarizada) da população situada nas suas margens (em 

última instância sociais) como também minimizar os riscos de deformação da sua 

mensagem  no correr do tempo moderno (do trabalho) ou através do espaço urbano (da 

circulação) ou rural (da produção) da cidade do Rio de Janeiro. 

A associação entre a escola e a cidade definiu e apurou os métodos de ensino em 

função do lugar-ambiente da aprendizagem, e esboçou traços e trajetos para a palavra e 

para o olhar a partir da aparelhagem ou edificação de panóplias corretoras e educativas. 

A isso se deve a renovação a um ritmo veloz das normas do ensino e da aprendizagem e 

da política de construção de escolas. De um lado, afirmava-se, por assim dizer, uma 

pedagogia da conduta, por outro, uma disciplina do espaço. Ambas relacionadas com a 

produção espacial da cidade, acarretaram uma sinistra simbiose com as fantasias 

civilizatórias das elites nacionais. A saber: educar, sanear e ordenar. Foi na interseção 

entre a vida, o cotidiano e a cidade que a escola conheceu o diálogo ora com a política e 

o sistema jurídico, ora com a circulação econômica e as tradições nacionais. 

No diálogo, tanto o esforço de trazer a vida à vista da criança quanto o trabalho 

de socialização da escola destacaram como sedimento autêntico e duradouro das 

estratégias, tecnologias e sistemas de controle desenvolvidos pelo poder público, junto 

com as ideologias que a promoviam e justificavam um conjunto de finalidades ligadas 
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ao domínio material de acesso às formas simbólicas da cultura. Os usos e as práticas de 

ensino desenvolvidas pelas reformas de 1926 e 1928 perpetuariam, assim, na escola 

pública tecnologias de explicitação da norma social, estratégias de controle do tempo e 

sistemas de significados capazes de operacionalizar nas relações de aprendizagem 

critérios de racionalidade na mesma medida com que se asseguravam a posição de 

produtora dessas estratégias, tecnologias ou sistemas.  

A integração institucional da escola com o Estado nacional se fez, portanto, 

numa rede de alianças administrativas e regimes de normas jurídicas definidas em vista 

dos debates sobre as possibilidades de formação de um autêntico Estado em meio ao 

horizonte oligárquico das negociações políticas ou científico das regenerações. Na 

busca de uma saída para o dilema entre a (des)articulação política da oligarquia e a 

articulação social do Estado nacional, as reformas do ensino erigiram um modelo 

escolar que julgavam capaz de compensar com uma sólida infra-estrutura, vinculada aos 

processos democráticos de legitimação social da educação popular. Desse modo, a falta 

de toda e qualquer política de assimilação do conjunto da população às estruturas de 

controle do Estado por parte do poder público acontecia sem ter necessariamente de 

romper a cadeia de legitimação oligárquica. 

Dessa perspectiva, os edifícios escolares foram construídos como monumentos 

de uma outra ordem pública, ou melhor como lugares de sua inscrição. Dos alicerces às 

arcadas, a Escola Normal, as escolas primárias Argentina, Uruguai e Estados Unidos e 

as profissionais Rivadavia Correia e Paulo de Frontin redesenhavam os planos de 

inclusão social na própria fachada de seus edifícios: redefinidas na austeridade higiênica 

e no controle estético, as escolas resgatavam nas ambições ecumênicas da educação o 

valor público da ordem estatal.  Entretanto, aquilo que era tentativa casual de retificação 

ou anulação de um mal, funcionou, mais abertamente, como uma abrupta imposição de 

normas. Assim, na arquitetura harmônica e equilibrada trazida à cidade pelos novos 

edifícios escolares materializava-se não mais o velho sonho republicano de uma 

dominação sem reserva da esfera pública, para o qual a escola era ao mesmo tempo a 

mediação e o símbolo, mas a especificidade da função escolar num possível projeto de 

reformas sociais.  

De fato, a arquitetura dos edifícios escolares erigidos na capital federal entre 

1927 e 1930 obedeceu a um traçado que desde o estilo até o partido procurou explicitar 

um programa de reivindicações nacionais e pedagógicas. 
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Muito se tem dito sobre ela na historiografia recente,311 mas um dos aspectos 

que me seduz particularmente foi o modo como o discurso escrito do período, cuja 

forma de noticiar a percepção que se tinha dos novos edifícios escolares possibilitou aos 

colaboradores da imprensa e aos administradores da renovação escolar construírem 

imagens de verdade e de eficácia sobre a reforma da instrução pública, amarrou-se ao 

discurso traçado pela arquitetura, cuja materialidade deu um sentido textual à escola que 

se remodelava. São as filigranas desse entrelaçamento que eu gostaria de perspectivar 

nas próximas páginas.  

A nova política de edificações escolares 

A reforma da instrução pública, iniciada em 1927, suscitou uma discussão 

importante acerca da construção de grupos escolares para o ensino primário. Antes de 

mais nada, o discurso produzido pela Diretoria de Instrução Pública foi de denúncia das 

precárias instalações escolares da capital. Em entrevista para o jornal A Noite, Fernando 

de Azevedo demonstrava sua indignação com as condições das casas de escola do Rio 

de Janeiro:  

“pela fealdade, pela deficiência higiênica e de lotação, pela ausência de 

caráter, ofendem o decoro da cidade.”312  

A repercussão desse discurso fez-se sentir com a sua apropriação pela imprensa. 

Muitos articulistas trabalharam com as mesmas referências do discurso oficial ao longo 

de suas colunas. Em virtude do reflexo da política oficial de construção de edifícios 

escolares parte da imprensa passaria a denunciar com maior ênfase as instalações 

escolares que desrespeitavam os recentes padrões urbanísticos da cidade do Rio de 

Janeiro, encarnadas nas imagens de limpeza e circulação, exigindo uma série de 

remodelações dos espaços de ensino elementar onde educava-se “sem as mais 

elementares regras de higiene, na promiscuidade sórdida,” ou manifestando a difícil 

predileção em ver “aumentar o número de brasileiros analfabetos” a ver “aumentar o 

número dos porcos brasileiros.”313 
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O discurso oficial também procurou articular a construção dos novos edifícios 

escolares à necessidade de criar novas vagas para absorver as crianças analfabetas do 

Rio de Janeiro a fim de atender ao princípio da obrigatoriedade do ensino. No final da 

administração, Fernando de Azevedo diria, como já foi citado, ser o único motivo de 

não se ter tornado efetiva a obrigatoriedade da instrução a falta de prédios para as 

escolas. 

Em meio a essas discussões acerca da eficiência da reforma do ensino formulou-

se um discurso capaz de mobilizar pela legislação uma forma efetiva de conceber o 

espaço escolar. A imagem do grupo escolar possibilitou articular antinomias precisas 

entre pardieiros e edifícios, instrução e educação por meio das quais procurava-se 

relacionar a reforma dos hábitos culturais e sociais à reforma do ensino público, e num 

sentido mais estrito, dos espaços de educação. A substituição enunciada das casas 

alugadas para servirem de escolas por edifícios, organizados como grupos escolares que 

atendessem às condições de higiene e propiciassem remodelar o ambiente escolar 

elevando-o à condição de um ambiente de formação municiou a Diretoria Geral de 

Instrução de um programa de construção de edifícios escolares para o ensino público 

elementar concebido para ser a expressão material da experiência pedagógica 

implementada pela reforma da instrução. 

Fernando de Azevedo imaginou uma reestruturação da instrução pública que 

introduzisse, na trama dos valores escolares, um espaço singular de ensino. Para realizá-

la procurou investir nos edifícios do ensino público uma fisionomia escolar. A 

utilização dessa categoria como estratégia de produção do espaço público de educação 

encontrou no artigo “A nova política de edificações escolares”, de autoria do próprio 

Fernando de Azevedo, publicado originalmente no Boletim de Educação Pública 314 e 

também reproduzido numa série de dois artigos no jornal A Ordem, 315 uma significação 

precisa na articulação que se deu, nesse texto, aos verbos organizar e instalar. Foram 

apresentados como duas ações complementares para a montagem de um aparelho 

pedagógico eficiente: à organização estrutural da instrução pública deveria seguir a sua 

expansão, ou seja, a instalação de novas peças. Foi desse movimento que o artigo 

procurou dar conta. Nesse sentido, teve um caráter político. Em parte porque 

determinava quais eram as diretrizes seguidas pela Diretoria de Instrução para a 
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consolidação e efetivação dos novos edifícios escolares. Por outro lado, porque 

procurava legitimar a construção do edifício da Escola Normal. Assim, foi um texto 

produzido de modo a manifestar uma ordem política dentro de uma política da ordem 

ou, na expressão do próprio autor: 

“uma expressão e bases materiais para a realização prática do princípios de 

que se inspiram os novos ideais de educação.”316 

Consagrada na forma da lei - trata-se do artigo 599 do Decreto 2.940 de 28 de 

novembro de 1928 - essa política de construções de prédios para escolas passaria a ser 

configurada pela instalação, num espaço próprio, de dispositivos de educação, instrução 

e disciplina. Articulada à organização que se pretendia dar ao ensino público na capital 

federal, a instalação dos novos edifícios escolares deveria preencher condições médicas, 

pedagógicas e técnicas de funcionamento. Condições que foram transpostas para o 

discurso dirigido ao público enquanto disposições higiênicas e estéticas. Em “A nova 

política de edificações escolares,” Fernando de Azevedo articulou uma representação de 

grupo escolar fixada e objetivada nas condições de uso do corpo do prédio escolar e de 

fruição da proposta estética para determinar não só as diretrizes, mas também as 

possibilidades de um aparelho de ensino assim institucionalizado. Desse ponto de vista, 

esse texto foi mais um artifício na elaboração de uma estratégia de renovação do sistema 

público de ensino. 

Capaz de traduzir no uso cotidiano a dimensão das propostas, a escola produzida 

pelo discurso da Diretoria de Instrução Pública era apresentada como condição da 

educação popular, o único sentido da sua emancipação. De fato, entretanto, ela vinha 

comprometida com um projeto político de formação da nação, uma prática social de 

profilaxia do anormal e do débil, e uma pedagogia de intervenção cotidiana, e, portanto, 

deveria funcionar como um aparelho disciplinar das formas de amar, olhar e desejar. Foi 

na interseção do corpo, do belo e da nação que Fernando de Azevedo vislumbrou o 

modo pelo qual a escola ambientaria a sua função. A forma do edifício escolar 

determinou, para Fernando de Azevedo, o lugar de inscrição da função escolar. Nesses 

moldes, o edifício escolar deveria criar um lugar que por sua dimensão topográfica e por 

sua forma determinasse um espaço singular capaz de modificar a relação do indivíduo 

com a instituição escolar. O texto de Fernando de Azevedo documenta o esforço com 

que, a partir de 1928, a reforma da instrução procurou destacar, pela fisionomia, a 
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escola das demais construções da cidade, fossem elas públicas ou particulares. Esse 

esforço teve por finalidade irradiar efeitos tais que estabelecessem uma espécie de 

comunicação imediata entre a escola pública e a população. 

No texto do artigo “A nova política de edificações escolares”, Fernando de 

Azevedo não percebeu o edifício escolar como mero espaço de dominação – implicado 

na proteção das crianças e no controle do trabalho dos professores – mas entendeu-o 

como espaço de poder. Instalado de modo a organizar a prática pedagógica, o edifício 

escolar deveria precisar um vínculo entre o pedagógico e o social que permitisse 

converter a educação num fato necessariamente escolar, de gestão pública e circunscrita 

pelas determinações históricas, sanitárias, estéticas, jurídicas, psicológicas e 

tecnológicas do seu contexto social. Produtos desse raciocínio, as construções escolares 

realizadas entre 1928 e 1930 procuraram inscrever a educação pública nesse contexto. A 

arquitetura daria uma forma visual para essa inscrição. 

A arquitetura colonial 

A escolha do estilo tradicional para as construções escolares se viu confirmada, 

entretanto, por motivos de ordem política. As formas neocoloniais, carregadas de um 

sentido ideológico marcado pela busca da identidade nacional, tornaram-se o símbolo 

das tradições nacionais e da sua originalidade cultural em se tratando de edifícios 

destinados ao ensino público. Além disso, adquiriram um valor de representação tanto 

mais importante no momento em que o governo republicano apresentava-se à ribalta 

social cercado de muitas dificuldades de organização. Esse aspecto não deve ser 

subestimado. A delicadeza do cenário político provocado senão pelo desgaste da 

política dos governadores, certamente pelo surgimento de novas organizações 

partidárias, como o Partido Comunista e o Partido Democrático, atinava às tensões 

sociais a urgente necessidade de seus projetos de sociedade ganharem as massas. Não 

obstante, o governo alimentava-se de um sólido realismo político. Para os partidários da 

situação, no parlamento, a pauta da instrução pública, do modo que foi colocada pelo 

código de 1928, era arrematada de um modo bastante pragmático. Diria o deputado 

federal Alberico de Morais logo depois de ler o decreto de reforma: 

“O lógico seria a construção de prédios, o aumento do número de escolas. 

Concluí-se, porém, pelo absurdo: o ensino primário obrigatório.”317 
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No entanto, para melhor distinguir o modelo escolar implicado no programa de 

construções escolares da Diretoria Geral de Instrução Pública seria mais útil deixar de 

lado a discussão das estratégias e utilizar o inquérito das formas. Fernando de Azevedo 

personifica essa situação. Seu inquérito sobre a Arquitetura Colonial, publicado no O 

Estado de S. Paulo, durante o mês de abril de 1926, permite voltar os olhos para a 

finalidade social da arquitetura conforme o entendimento de sujeitos sociais variados. 

Composto por nove artigos dos quais quatro eram textos-sínteses, outro um 

artigo de José Marianno, e mais uma carta de Adolpho Pinto Serva e três entrevistas, o 

“Inquérito” sobre a arquitetura colonial passou em revista o problema de impor “aos 

edifícios de qualquer natureza, características estruturais e estéticas em conformidade 

com o espírito da raça, com a imposição dos cenários naturais e com as exigências 

sociais de cada sociedade.”318 A relação entre as regras de construção coloniais e as 

regras técnicas das construções modernas foi o ponto de interseção entre os textos, 

sendo característica comum tentar, em alguma medida, colocá-las em concordância com 

uma necessidade funcional gerada não de uma mediação entre duas ordens de fatos 

(passado e presente), mas apenas de uma escolha prudente entre dados materiais de uma 

mesma ordem de tradições. 

Nesse sentido, o processo de autofabricação da identidade nacional recebeu 

renovado vigor nas tentativas de avaliar a especificidade da cultura brasileira. As 

tentativas seguiram um único sentido, bem sintetizado por Mariano Filho: 

“(...) individualizar os elementos caracteristicamente brasileiros da arquitetura 

tradicional, para com eles realizar um novo surto de arte condicionado às exigências 

do ambiente social e artístico da vida moderna”319 

Através das declarações dos interessados na implantação da arquitetura 

tradicional de cunho neocolonial, Fernando de Azevedo viu transparecer um desejo de 

recuperação da velha linguagem arquitetônica “própria da raça aqui aclimatada.”320 A 

questão configura-se no Inquérito em duas direções, ambas, entretanto, derivadas do 

repertório formal da arquitetura colonial: (1) criar situações, relações e espaços 

apropriados “inteiramente ao clima tropical” em que “a luz penetra quebrada pelos 

alpendres acolhedores e pelos fartos beirais que a defendem contra as grandes chuvas 
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coadas pelas janelas de rótulas”321 e (2) requerer um “processo de introspeção 

educativa para o reestabelecimento desse laço tradicional que liga as sucessivas 

gerações.”322 

(1) Resgate da nacionalidade, entendendo por nacionalidade a valorização de 

tudo aquilo que durante o último quartel do século XIX havia passado a tomar parte da 

cultura da burguesia carioca cuja idéia de ordem e progresso consolidou-se como 

principal divisa. O Inquérito consolidou uma volta ao passado artístico dos anos 

seiscentos-setecentos. Ela foi conduzida, entretanto, por uma leitura deliberadamente  

preocupada com o presente. Achava-se que essa volta às "formas robustas e às 

distribuições confortáveis do plano das habitações coloniais” deveria vibrar 

simultaneamente com a modernidade: 

“um impulso criador, incansável e inquieto, capaz de rejuvenescê-la, 

transformando-as para as exigências novas da vida doméstica, dentro dos mais 

modernos sistemas de construção, de arejamento, de hidrotécnica e de higiene sob 

todos os seus aspectos.”323 

Tendo em vista uma arquitetura adequada a tal projeto, Fernando de Azevedo, 

mencionou no Inquérito as condições topográficas, o clima, a luz, o contexto de sua 

realização. Mas foi antes nos fatores estruturais, formais e não cenográficos, por meio 

dos quais reconheceu a autonomia ou a potencialidade de semelhante arquitetura. 

Nesses termos ficavam conciliados os grandes ideais artísticos com a vida cotidiana, os 

interesses do espírito com os materiais. Gostaria de recuperar aqui o sentido presente no 

texto “A nova política de edificações escolares” no qual se depreende que o espaço 

público ofereceria o contato físico, direto e natural, entre a instituição e o homem da 

rua. Misè-en-scene de uma vida pública que se queria criar, a arquitetura do espaço 

escolar foi pensada como fator de educação. Vestígios desse esforço pedagógico já eram 

obtidos pelo próprio Fernando de Azevedo no Inquérito. Ao sugerir a transposição de 

uma estilística religiosa ao funcionamento civil nas construções de edifícios públicos, 

demonstrava crer que a disposição jesuítica seria capaz de manter o caráter pedagógico 

dos fatores estruturais de composição do prédio por mais que o artista tivesse de “variar 

a disposição típica em função dos fins utilitários e dos costumes da vida atual”324. 
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O ponto de vista a ser assinalado nessa articulação é o de que Fernando de 

Azevedo, no Inquérito, vinculou à função da arquitetura dos edifícios públicos não só a 

tarefa de constituir um patriotismo construtivo na população, mas ao trabalho religioso 

de orientação moral desempenhado pelas construções religiosas. Mais do que a 

finalidade da arquitetura eram os meios dos quais o arquiteto devia-se utilizar para 

alcançá-la que ocuparam grande parte das formulações do Inquérito. Nesse interstício 

da reflexão, pensava-se em como transpor os elementos arquitetônicos que ornavam as 

igrejas jesuíticas para o interior dos espaços públicos que, assim, acreditava-se 

passariam a desenvolver a função educativa sobre a população com uma precisão 

similar à das igrejas. As formas visuais de distribuição do espaço contribuiriam para a 

formação coletiva de uma vontade configurada por símbolos e signos que remetessem a 

referências exteriores prévias. Deus no primeiro caso, o Estado nacional no segundo. 

(2) Regime das formas de representação. Esse transporte de finalidade, antes de 

procurar expressar queria moldar “os modos de ser da coletividade e o seu meio”325 de 

maneira a fixar não só linhas, proporções, modalidades e estilo mas também regimes de 

comportamento amoldados às exigências de uma cidade higienizada, produtora e 

remodelada, sem a perda, todavia, do seu caráter tradicional: “de recato e de 

hospitalidade das famílias antigas, de caráter patriarca.”326 

Ao circunscrever os repertórios de códigos conhecidos da história do Brasil – 

arquitetura, colonial; família, patriarcal; e clima, tropical – o Inquérito repôs, na 

imprensa, o processo de autofabricação da identidade nacional, constante nos debates 

acerca da política durante toda a década de 1920, na esfera da arte. Nele, o estilo 

neocolonial foi visto como forma de reação à influência dissolvente do cosmopolitismo 

dos povos em formação, obrigados, para se desenvolverem, a procurar o enxerto dos 

povos migratórios.327 

Dirigindo-se incessantemente ao artista, o Inquérito lidou com métodos de 

composição. Propunha que o ambiente geográfico-histórico e o patrimônio biológico de 

cada povo deveriam modelar os projetos educativos e a arte nacional deveria ser 

expressão viva, a um só tempo, do ambiente físico e histórico e dos costumes e das 

idéias modernas. Igualmente, alertava para a necessidade de rejuvenescer as soluções 

encontradas no passado para a organização do espaço construído nos planos de 
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circulação internos dos edifícios e para a criação dos efeitos artísticos de beleza. E, 

enfim, reivindicava o ajuste dos elementos arquitetônicos às condições brasileiras. 

Ainda nessa linha de interpretação pode ser distinguida uma última dimensão do 

Inquérito. Ele reitera a dimensão educativa da arquitetura ao tomá-la, insistentemente, 

como arte eminentemente social, capaz de trazer o caráter das coisas brasileiras,328 falar 

das nossas origens históricas329 e transmitir todas as sábias práxis do passado330 para 

dentro da cidade. 

Mais uma vez a escrita circunscrevia a arquitetura à sua função. Nacional 

enquanto reação artística, higiênica enquanto modelo de fabricação do espaço e, enfim, 

educativa no tocante às sugestões estéticas, a arquitetura tradicional modelada pelo 

Inquérito foi pensada de modo a combinar o olhar e o espaço na secura do signo 

pedagógico. 

A arte como instrumento de educação popular 

Hierática inscrição de elementos metafóricos na eloqüência muda da forma, a 

arquitetura foi, quatro anos mais tarde, objeto privilegiado pela remodelação do ensino 

na capital federal, na produção de sentidos sociais para o espaço escolar.331 É o que se 

pode ver no texto “A arte como instrumento de educação popular na reforma”, escrito 

originalmente para o discurso realizado por Fernando de Azevedo para a Sociedade 

Paulista de Educação em 26 de fevereiro de 1930 e, um pouco mais tarde, publicado em 

Novos caminhos e novos fins.332 Ali, Fernando de Azevedo procurou interpretar a 

arquitetura escolar como um instrumento capaz de vincular as novas gerações aos seus 

antepassados. A lição de Ricardo Severo em São Paulo parece ter sido apreendida por 

Fernando de Azevedo no Distrito Federal. 

Fernando de Azevedo, em 1930, encarava a arquitetura escolar como um fator 

capaz de vincular as gerações e, como tal, não só ligada a um contexto imediato mas, 

sobretudo, a um espaço constituído por vestígios da memória coletiva. Feixe de 

significações, em torno dos quais Fernando de Azevedo entendia poder cristalizar a 

infra-estrutura escolar, a arquitetura tradicional, em última instância, foi pensada como 
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condicionante de todo o espaço da escola. A ela caberia, segundo as proposições de “A 

arte como instrumento de educação popular na reforma” (1) despertar ou desenvolver na 

idade mais acessível e plástica da criança o sentido da beleza e da arte, (2) proporcionar 

à personalidade infantil meio favorável a sua formação integral e (3) num povo ainda 

em formação, vincular as novas gerações à sua terra e à sua gente. Questões mais uma 

vez de ordem pedagógica (despertar e desenvolver), higiênica (proporcionar) e cívica 

nacional (vincular). 

Em “A arte como instrumento de educação popular na reforma”, Fernando de 

Azevedo procurou enunciar um sentido para a arquitetura escolar. Narrar uma imagem, 

colocar uma significação em cena. O plano para a nova política de edificações, 

ligeiramente justificado nesse texto, foi delineado de modo a fazer ver a maneira pela 

qual se pretendeu inscrever os ideais educativos no espaço escolar. Subordinando a 

composição estrutural do edifício a uma intenção culta, tal como a harmonia e o 

equilíbrio, Fernando de Azevedo procurou introduzir na arquitetura dos prédios 

destinados a ser grupos escolares as exigências daquilo que se compreendia como 

cultura. Traçou de modo simultâneo a lógica intelectual do projeto. Num predominou as 

intenções de harmonia política, pois o traço colonial da arquitetura apelava para a 

memória histórica no trabalho de fazer crer na existência de um próprio nacional. No 

outro, foram predominantes os motivos de equilíbrio social, a definição da forma de 

grupo escolar fez dos novos edifícios da instrução pública locais imbuídos de propagar a 

ação do governo pela educação democrática, e, por isso, lugares, como aponta Silvia 

Wolff, muito evidentes, “facilmente percebidos e identificados como espaços da esfera 

governamental.”333 

Motivos e intenções por meio dos quais se trouxe para o âmbito de um 

tradicionalismo racionalizado as contribuições da técnica moderna. Nesse sentido, pela 

introdução de laboratórios, gabinetes dentários e médicos, pela organização sanitária e 

de circulação das pessoas as edificações do período da reforma Fernando de Azevedo 

responderam de forma exemplar a questão levantada pelo Inquérito de 1926 acerca da 

arquitetura colonial de como harmonizar o risco tradicional de seu traçado com as 

exigências modernas das finalidades da instituição. Os signos identificados com o belo 

traziam consigo, no texto de Azevedo, a promessa da função. A eloquência muda da 

                                                           
333 WOLFF, Silvia. Espaço e educação: os primeiros passos da arquitetura das escolas públicas 
paulistas. São Paulo: Dissertação de mestrado da FAU/USP, 1992. p. 48.  



 199 

arquitetura neocolonial encarnou numa disposição escolar de espaços e de formas 

adaptadas à função e ao lugar pedagógico a que se destinavam. 

Resultado de uma investigação concebida nesses termos os preceitos de higiene 

e nacionalização subordinaram-se ao discurso pedagógico inscrito nos edifícios 

escolares desde a parede até o exercício profissional do método. O que aconteceu com a 

arquitetura escolar desse modo trabalhada pela escrita foi uma adaptação conseqüente 

das formas artísticas às estratégias de funcionalidade racional da reforma do ensino 

público. O prédio escolar emergiu da letra para o canteiro de obras como uma 

planificação disciplinar e educativa, formadora de hábitos e ajustada a uma política do 

espaço. Ao redefinir o fundo material da escola como superfície de projeção, a escrita 

procurou descrever não apenas o que deveria ser, mas como se deveria ver o espaço 

escolar. As novas edificações escolares conferiam expressão visual ao conceito de 

educação, pois, segundo o ponto de vista defendido por Fernando de Azevedo, a 

arquitetura tradicional (dever ser do espaço de aprendizagem) seria a forma mais 

conveniente para criar uma remodelação escolar significativa (dever ver o espaço de 

ensino). 

A fachada não expressaria somente a frente do edifício, mas simularia 

publicamente a imagem inventada da competência estatal. Ou seja, da arquitetura 

escolar foi exigido um suporte e um alimento para a opinião pública a ser composta pela 

educação. Por meio desse programa imagético, a escola pública erigida na reforma de 

1928 buscava representar todo o conjunto do conhecimento da “nova” pedagogia, da 

moral, das ciências naturais e da história capaz de integrar os diferentes objetivos 

educativos numa mesma ordem de relações sociais. 

Convencida dos poderes regenerativos da cultura, a reforma da instrução pública 

de 1928 também fez eco ao projeto republicano de forjar uma nova harmonia dos 

vínculos sociais por meio de uma política do espaço público. Já vista na capital, tanto 

nos planos de remodelação efetivado pelo prefeito Pereira Passos quanto no de 

urbanização proposto por Alfred Agache, a política do espaço em questão agregava a si 

formas de dominação político-sociais dos praticantes do espaço público. 

Em “A nova política de edificações escolares” Fernando de Azevedo procurou 

fragmentos de uma história nacional – recapitulada à força pela retórica dos poderes 

constituídos do especialista, cujo exemplo acabado podia-se encontrar no inquérito 

acerca da arquitetura colonial – no intuito de fazer acreditar na existência de uma 

identidade em formação – talvez não constituída ou ainda há muito perdida. Por meio 
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desses fragmentos, reivindicou uma ordem de construção para os grupos escolares capaz 

de formar uma vontade coletiva subordinada às instituições não coercitivas do aparelho 

de Estado. Fernando de Azevedo buscou apoio para a sua concepção de socialização da 

criança junto ao fetiche da comunidade. Incluiu nas suas preocupações as estratégias de 

configuração de um modelo coletivo consensual de organização social sem, no entanto, 

ceder à tentação de associar a escolarização a uma restauração cultural concomitante da 

formalização do estado nos moldes cogitados por um Oliveira Vianna, por exemplo.  

O edifício escolar assumiu, em “A arte como instrumento de educação popular 

na reforma”, uma função sintética capaz de organizar o quiproquó da história nacional 

numa memória cívica, por vezes nacionalista. Esse texto articulava sugestões precisas 

para a leitura que se deveria fazer das formas e dos signos do belo, da civilidade e da 

ordem. Preocupado em localizar as invariantes históricas da identidade nacional as 

representações acerca dos edifícios escolares contidas em “A arte como instrumento de 

educação popular na reforma” não somente recorreram a uma tipologia arquitetônica em 

que os modelos surgiam como formas sintéticas de um processo pedagógico e nacional, 

estético e higiênico que se movimentavam/manifestavam por meio dessas formas. 

Também tomou a escola pública como um lugar necessário para recompor as imagens 

individuais de beleza e norma, harmonia e disciplina social, e de ordem política válidas 

no convívio social. Aparelho de disciplina dado a ver como monumento nacional da 

civilidade, o edifício escolar resumiria todas as questões educacionais importantes. 

Segundo essa ambiciosa política de escolarização, esteve em causa a 

regeneração da sociedade que, impulsionada pelo patrimônio, público ou particular, 

funcionou como um operador social das representações escolares. Pensava-se sobretudo 

na Igreja e na fazenda, lugares onde a gestão patrimonial já representava um capítulo 

nas relações sociais. No Inquérito sobre a arquitetura colonial, esses exemplos foram 

lembrados de modo a justificar uma projeção do passado capaz de fazer retornar o que 

foi ocultado pelo enxerto das levas migratórias, tanto de pessoas quanto de idéias e 

capitais, no momento de fabricação de uma representação histórica aberta para o futuro. 

Em princípio colheu-se, no Inquérito, conexões funcionais entre o valor de utilidade das 

construções e os valores estéticos ou históricos da arquitetura. Tanto um quanto o outro 

foram considerados elementos necessários à reinterpretação dos dados “recolhidos” da 

história para a circunscrição dos repertórios estéticos capazes de expressar os recursos 

espaciais disponibilizados pelas “exigências sociais da raça e de acordo com o 
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ambiente físico do país.”334 Mas, em seguida, o manejo dos códigos concebidos no 

Inquérito possibilitou o desenvolvimento de uma política de edificações escolares 

comprometida com uma opulenta linguagem de significados sociais, políticos e 

pedagógicos. 

Pensou-se a arquitetura das novas escolas públicas da capital como instrumento 

de educação popular. Ela permitia, acreditava-se, a um só tempo, confrontar a educação 

com o grande público e conformá-la a ele. Talvez seja esse o âmago do discurso escrito 

acerca da arquitetura escolar nesse período. Nele foi evidente o esforço em destinar à 

escola um uso específico e publicamente reconhecido, dotado, portanto, de sentido. A 

escrita enunciava uma presença significativa que a estrutura e o desenho arquitetônico 

se encarregariam de explicitar, como sistema de valores, à cidade. 

Nesse esforço, foram três as modalidades de articulação gramatical do espaço: a 

linguagem acerca dos métodos ativos, o sentido político e o significado social das 

formas e do estilo dos edifícios. Por meio delas, os discursos oficiais e o Inquérito 

fizeram da arquitetura escolar uma questão política. 

A disputa pelos espaços disponíveis para a ocupação de prédios escolares não 

começou pela conquista de imóveis, mas antes por locais efêmeros de fixação do ideal. 

Da mesma forma que as normas de construção dos edifícios foram regulamentadas no 

edital de concorrência e possibilitadas pela legislação, o estilo e a forma que as 

construções deveriam obedecer nas novas escolas públicas foram fixadas por uma 

lógica elaborada na comunicação escrita do espaço. As seis escolas construídas na 

administração Fernando de Azevedo foram, nesse sentido, uma apoteose publicitária 

dessa lógica.335 

Tanto na forma de pensar como na forma de construir o espaço escolar, a 

reforma da instrução realizada em fins dos anos 1920 concebeu a escola pública como 

um estojo de objetos. Vestida pela arquitetura nas representações produzidas em a “A 

arte como instrumento de educação popular na reforma” a escola viu seus espaços 

serem apreendidos do ponto de vista material pelas colunas de jornais. Por meio dos 

relatos cotidianos do andamento das construções publicadas durante todo o período da 

reforma do ensino pelos jornais da capital, pode-se denotar algumas indicações das 

reações frente às novas construções da cidade. A imprensa ocupou-se da descrição dos 

                                                           
334 “Architectura colonial VI.” O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 abr. 1926. 
 
335 Foram elas as Escolas Primárias Argentina, Uruguai, Equador e Estados Unidos, a Escola para débeis 
Antônio Prado Júnior e a Escola Normal do Rio de Janeiro. 
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novos edifícios, dos materiais empregados e dos custos das construções. Ocupou-se 

também noticiando o ânimo com que se apresentavam as novas instalações. Nos 

periódicos pode-se ler os resultados alcançados pelo discurso oficial. 

Representações impressas 

Ao invés de pressupor in abstracto que essa interrelação existiu, procurá-las-ei 

nos lugares em que pode ser apreendida historicamente,  nas colunas dos jornais. Elas se 

voltaram, no período, para a arquitetura em busca de uma forma já consolidada e 

atuante, isto é, comentavam o que estava feito e descreviam aquilo que viam 

funcionando. Tiveram, portanto, como característica o fato de que, de certo modo, 

arrancavam o objeto do mundo interior da representação subjetiva e o situavam num 

mundo exterior solidamente estabelecido pela escrita, uma espécie de formalização 

lingüística do lugar sonhado, para falar ao modo de Michel de Certeau.336 

Nos jornais o arcabouço conceitual foi vinculado à observação do andamento da 

construção e, acima de tudo, reconheceu a sua estética – para o bem ou para o mal. 

Nesse sentido, tenho dois exemplos. O ensaio de José Mariano Filho, “O novo edifício 

da Escola Normal”337 refletiu longamente sobre os princípios arquitetônicos expostos na 

Escola Normal da mesma forma que em “A falência do ensino na latinidade, IV”338 

pensou as formas expostas na Escola Argentina. A imprensa ofereceu ao leitor o acesso 

à proposta teórica da nova política de edificações escolares no momento mesmo de sua 

implementação. No conjunto, pode-se distinguir três tipos de conexão. 

O primeiro pertenceu inteiramente à consciência política pela qual se planejava 

imputar às edificações construídas uma forma escolar. Se, de um lado, a arquitetura 

escolar foi tomada pelo discurso da Diretoria Geral de Instrução como parte importante 

das estratégias de escolarização, por outro, a imprensa expressou os efeitos dessa 

política sob a forma de impressões. Segundo o noticiário do jornais, a impressão que se 

tinha ao ver o novo prédio da Escola Normal ainda em plena e febril construção foi 

antes de tudo a sugestão de majestade. Os jornais indicavam que, de fato, a forma do 

edifício não estava limitada apenas à instituição que abrigava, mas já vinha se 

infiltrando no cotidiano urbano. Entretanto, o retorno às tradições locais, o resíduo do 

regime ancestral, o privilégio da não sincronia temporal, o desejo de preservar uma aura 

                                                           
336 CERTEAU, Michel de. op. cit., p. 183. 
337 MARIANO FILHO, José. “O novo edificio da Escola Normal.” O Jornal, Rio de Janeiro, 25 nov. 
1928. 
338 BERNARDEZ, Manoel. “A falência do ensino na latinidade IV. A reforma brasileira na Escola 
Argentina.” O Paiz, Rio de Janeiro, 22 mar. 1930. 
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histórica ao prédio escolar indicava, na reivindicação de uma memória, a tentativa de se 

libertar do espaço imediato do cotidiano. Entrementes, noticiavam-se os novos edifícios 

como grupos escolares capazes de agenciar uma educação integral, do corpo, do 

intelecto e da moral, o símbolo da regeneração da população dos trópicos pela cultura. E 

foi dessa perspectiva que a arquitetura dos novos edifícios foi compreendida pela 

imprensa, o que tornava o ideal proposto pela Diretoria de Instrução Pública uma peça 

de informação. A Escola Normal não demorou a ser identificada como “templo de 

saber.”339 

Assim, o ponto de referência para as considerações sobre a arquitetura das 

escolas foi a sua função. Para a crônica de jornal, a interseção entre o estilo e a função 

também determinou os parâmetros de julgamento dos edifícios escolares. A construção 

dos valores de uso e beleza pela organização do espaço na escola apareceu de modo 

inequívoco em todos os relatos vinculados à idéia de formação.  

O progresso tecnológico e as noções de cultura como instrumento e de escola 

como laboratório também foram aceitas pela imprensa como destino da escolarização 

pública. Consubstanciou-se junto a essa “prática de olhar" ou a essa maneira de relatar 

uma relação de adaptação do repertório simbólico humanista aos estragos causados à 

população carioca pela aceleração das mudanças sociais ocorridas no primeiro quartel 

do século XX. Nesse contexto, o edifício da Escola Normal do Rio de Janeiro, embora 

fosse um bom exemplo de um modernismo irreal da tradição, foi compreendido como 

um suporte físico de significações facilmente compartilhadas pela caneta do jornalista. 

Há matizes diferentes, mas certamente sobre um mesmo tom. Na edição de 29 de 

novembro de 1928, era publicado no periódico matutino A Manhã as seguintes 

considerações acerca do efeito que poderia ter o novo edifício da Escola Normal sobre 

as futuras professoras: 

“pesado e tristonho, com o seu aspecto de mosteiro de freiras é o que se pode 

conceber de mais chocante para a alegria e vivacidade do mundo feminino, de cabelos 

cortados e saias curtas, que o vai provar.”340 

Para esse jornalista do jornal A Manhã o aspecto neocolonial e a conotação 

religiosa da Escola Normal foram vistos sob a mesma lógica que permitiu tomá-la como 

                                                           
339 “A instrucção municipal no Rio. Nova política de edificações escolares”. Diário Carioca, Rio de 
Janeiro, 10 jan. 1930. 
340 “Estylo colonial.” A Manhã, Rio de Janeiro, 29 nov. 1928. 
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“templo de saber,” ainda que sob a capa de uma espirituosa ironia. Como se vê o 

problema foi a compreensão que se tinha da modernidade. 

A segunda conexão restaurou as aproximações buscadas pela Diretoria Geral de 

Instrução entre a educação e a formação da nacionalidade. Mariano Filho, em artigo 

publicado em 25 de novembro de 1928, defendeu a escolha do estilo neocolonial para a 

edificação do prédio da Escola Normal por parte da Diretoria de Instrução pela 

significação cívica que teve. Nesse artigo, Mariano Filho destacou a sua importância. 

Para ele, tratava-se “da escolha do estilo tradicional brasileiro num edifício onde se vai 

plasmar a mentalidade de jovens patrícios.” 341 Na sua visão, repetia-se a noção, 

corrente na imprensa e oficial na prefeitura, de que a arquitetura escolar exerceria 

importante papel na formação da mentalidade juvenil: 

“O cenário onde vivemos a nossa mocidade não mais se apaga em nossa mente. 

Assim, o aluno familiariza-se desde tenra idade com a arte que lhe cumpre defender 

mais tarde.”342 

O sentido pedagógico dos edifícios escolares foi revestido de um caráter 

nacional. Ao menos era essa a visão de Mariano Filho por ocasião do lançamento do 

edital de concorrência para a construção do novo edifício da Escola Normal. Não esteve 

isolado, foram muitas as colunas, os artigos e as notícias absorvidas na tradução dos 

atos da reforma à sensibilidade social da época. A noção de uma arquitetura colonial 

revisitada pelas necessidades da utilidade funcional, desenvolvida primeiro no 

Inquérito, foi um hieróglifo histórico traduzido pela imprensa. Por mais que o discurso 

oficial insistisse nesse códice de construção, foi de fato a imprensa que vulgarizou os 

sentidos almejados pela Diretoria de Instrução Pública. 

No modo de fazer ver dos jornais, ficava subjacente a preocupação em relatar a 

harmonia do edifício e as estratégias de estruturação da ordem. A imprensa, por vezes, 

compreendeu a proposta da Diretoria Geral de Instrução Pública como uma disputa um 

tanto improdutiva: 

“Colonial ou modernista? Luiz XXX ou Luiz Washington? Os estilos! Pouco 

importam os estilos.”343 

A questão dos prédios escolares repousava, entretanto, num fundo comum de 

representações:  

                                                           
341 MARIANO FILHO, José. “O novo edifício da Escola Normal.” op. cit. 
342 Idem. 
343 “Colonial ou modernista?” O Combate, Rio de Janeiro, 18 jan. 1930. 
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“O que se impõe é abolir os pardieiros ignóbeis, os antros, as alforrias que 

servem de escola para a infância carioca.”344 

Ainda assim, predominaram as considerações que viam na organização material 

da escola as diversas formas de organização da sociedade civil: 

“Ora, a arquitetura é o mais significativo dentre os valores artísticos, porque 

ela traduz a  ambiência social, refletindo os hábitos, as tendências e os costumes do 

povo.” 345 

Entre esses dois extremos da atuação escolar, sua função e socialização, existiu 

um terceiro tipo de conexão, que a imprensa expressou de forma extensiva à escola. Os 

métodos ativos de ensino e as noções acerca da sua utilidade na formação do homem 

moderno convidaram os leitores da reforma Fernando de Azevedo a ver na escola o 

elenco das inseguranças experimentadas no início do século XX, que no Rio de Janeiro 

levaram tanto à higienização quanto à remodelação dos espaços de convivência social.  

Vêm, entretanto, de um argentino, Manoel Bernardez, uma série de artigos sobre 

a educação latino-americana e semanalmente publicados pelo jornal O Paiz. O quarto 

texto da série intitulada “A falência do ensino na latinidade” parte das visitas que fez às 

Escolas Argentina e Uruguai, recém inauguradas em 1930. Nesse texto, Manoel 

Bernardez descreveu aos seus contemporâneos a reconstituição histórica que a 

arquitetura daquelas duas escolas possibilitou: 

“As escolas Argentina e Uruguai, que são dois edifícios idênticos, são dois 

nobres espécimes da arquitetura colonial, cheios de um aprazível e decoroso prestígio. 

Inspirados nas primitivas residências do rio de janeiro, compõem-se num corpo central 

dominante, e de dois corpos laterais menos elevados. Assim, quer no sentido 

longitudinal, quer no sentido transversal, o espírito antigo da composição arquitetônica 

mantêm sua linha intacta.”346 

Mais ainda, realizou uma leitura de corte esteticista da assimilação cultural dos 

componentes ditos tradicionais e sua adaptação aos determinantes funcionais de um 

grupo escolar: 

“A aereação e a luz, a disposição das aulas e o isolamento das mesmas entre si, 

as instalações higiênicas e sanitárias, tudo está determinado com sujeição a uma 

                                                           
344 Idem. 
345 Da architectura, como fator de nacionalização.” O Jornal, Rio de Janeiro, 01 nov. 1928. 
346 BERNARDEZ, Manoel. “A fallencia do ensino na latinidade IV. A reforma brasileira na Escola 
Argentina.” op. cit. 
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técnica arquitetônico-pedagógica que revela no autor dos planos, Dr. Nereu Sampaio, 

a dupla qualidade, que ele efetivamente possui de arquiteto e professor.”347 

Esse olhar levou Manuel Bernardez a concluir que se tratavam de duas 

construções capazes de atrair “o olhar desde a rua.” Descrevia, assim, mais que a 

distribuição interior, a capacidade e as características gerais dessas duas escolas. 

Testemunhava acerca de uma política de escolarização empenhada em colocar a escola 

à apropriação cultural da população.  

Novamente aqui, a relação com a materialidade dos edifícios escolares toma o 

lugar de uma análise acerca das relações educacionais. Ao deter-se na tarefa de 

descrever os materiais utilizados nessas construções Manoel Bernardez apresentou-os 

como representações adequadas de um mundo cultural ainda pouco utilizado por grande 

parte população, não por desconhecimento, mas por falta de condições. E o fez a partir 

de três ordens de procedimentos. Em primeiro lugar, recortou os objetos dos seus 

contextos específicos de modo a fazê-los representantes de um todo abstrato – um 

aparelho sanitário funcionaria como uma metonímia do discurso higienista, do mesmo 

modo que o elevador da escola representava a ordem dos progressos técnicos: 

“Cada elevador transporta 30 crianças além do condutor e da professora, e em 

16 minutos, sem a menor confusão, nem atraso, todas as crianças de cada turno – 

sejam mais de 600 – estão distribuídas e instaladas nas aulas respectivas.”348 

Em seguida, elaborou uma classificação para expor os materiais em uma ordem 

tal que suprimia outras práticas possíveis da produção e da apropriação do sentido dos 

materiais: 

“E tudo tem sido, realmente, realizado com grande sentido de propriedade, 

decoro e bom gosto. Nada sobra. Nada falta, nada destoa!”349 

E, finalmente, contribuiu para formar a concepção coletiva de escola como uma 

instituição que, na melhor das hipóteses traduzia relações culturais na prática de seus 

espaços e, na pior, impunha essas relações: 

“Já se sabe que a Escola Argentina possui (aliás como todas as escolas do 

distrito, segundo especial preceito da reforma), além das salas da diretoria, 

secretariado e economato, salão de biblioteca e de leitura, sala de museu e projeção e 

dois gabinetes clínicos, um para a prótese dentária e outra para a garganta, nariz, 
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olhos e ouvidos. Serviços estes sobretudo os quatro últimos, da máxima importância 

pedagógica, pois previnem e corrigem em tempo ‘o retardo’ dos alunos que padecem de 

uma ligeira deficiência na emissão verbal, na audição ou na percepção visual.”350 

Nesses três sentidos, o artigo de Manoel Bernardez foi exemplar da maneira pela 

qual a imprensa potencializou os dispositivos técnicos da escola pela prática laudatória 

efetuada sobre a reforma da instrução. Sem ver qualquer forma de subjetividade avessa 

à crescente organização dos estímulos individuais na escola pública, a imprensa 

descreveu com entusiasmo os novos dispositivos de produção do pedagógico 

introduzidos pela nova política de construção do espaço escolar, agora arquiteturais. 

Se levada adiante essa investigação, ter-se-ia todo um leque de análise acerca 

dos objetos que nutriram a escola de sentido naquele momento. O mais importante, 

todavia, do ângulo desse roteiro foi pensar o modo como os enunciados impressos 

organizaram os significados da arquitetura escolar. Tratou-se aqui com os sistemas 

simbólicos que definiram as opções acerca da construção de um lugar de formalização 

pedagógica. O discurso oficial buscou por meio da arquitetura neocolonial estender a 

linguagem pedagógica sobre os valores sociais. 

A imprensa, indo um pouco mais adiante, reconheceu as pretensões dessa 

formalização como modelo válido para compreender as finalidades escolares e suas 

características institucionais. É bem verdade que esse reconhecimento oscilou entre o 

otimismo que em tudo via “o encanto artístico a serviço da ciência”351 e a desconfiança 

de uma forma pesada e triste de educação de cujo “claustro soturno só poderiam sair 

criaturas tristes e neurastênicas.”352 Mas, em qualquer uma dessas duas perspectivas, a 

cobertura da imprensa sobre os novos edifícios escolares documenta o modo como uma 

época compreendeu e reconheceu os seus signos: objetos que mantinham numa relação 

tecnológica com o sujeito o seu significado. 

No conjunto, formalizou-se uma zona simbólica de transição das condições 

externas de compreensão social do meio físico, da raça, do caráter nacional, da 

sociologia e da psicologia para as possibilidades políticas de produção social da 

racionalidade, da funcionalidade, da salubridade, da eficiência e da ordenação da 

comunidade. 
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352 “Estylo colonial.” op. cit. 
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“Então Vei com as três filhas foram pedir pouso num hotel e deixaram 
Macunaíma dormir com a Portuga na jangada. 

Quando foi ali pela hora antes da madrugada, veio a Sol com as 
moças pra darem o passeio na baía e encontraram Macunaíma com a 
Portuguesa inda pegados no sono. Vei acordou os dois e fez presente da 
pedra Vató pra Macunaíma. E a pedra Vató dá fogo quando a gente quer. 
E lá se foi a Sol com as três filhas de luz. 

Macunaíma ainda passou esse dia brincando com a varina pela 
cidade. Quando foi de-noite eles estavam dormindo num banco do 
Flamengo quando chegou uma assombração medonha. Era Mianiquê-
Teibê que vinha prá engulir o herói. Respirava com os dedos, escutava 
pelo umbigo e tinha os olhos no lugar das mamicas. A boca era duas 
bocas e estavam escondidas na dobra interior dos dedos dos pés. 
Macunaíma acordou com o cheiro da assombração e jogou no viado 
Flamengo fora. Então Mianiquê-Teibê comeu a varina e se foi. 

No outro dia Macunaíma não achou mais graça na capital da 
república. Trocou a pedra Vató por um retrato no jornal e voltou pra 
taba do igarapê Tietê.” 

Mário de Andrade 
(Macunaíma, 1928) 

 

 

 

Para concluir, procurarei condensar: pensei mostrar, no primeiro capítulo, as 

condições em que a instrução pública foi problematizada na década de 1920; argumentei 

em favor de um evidente interesse das políticas públicas desenvolvidas por Antônio 

Carneiro Leão e Fernando de Azevedo para reformar a instrução pública na capital do 

país pela reforma social. As reformas da instrução pública elaboradas no início da 

década de 1920 por Carneiro Leão e, no fim dela, por Fernando de Azevedo 

constituíram um programa de reforma escolar que foi também um programa de reforma 

social e, por conseguinte, uma opção política. Essa equivalência de propósitos não  

esconde, entretanto, as diferenças de procedimentos.  

Foi o que tentei demonstrar no segundo capítulo: enquanto Carneiro Leão atuou 

nas sendas da estrutura escolar, valendo-se de técnicas e estratégias restritas ao campo 

educacional, Fernando de Azevedo pôde atuar mais perto do centro do poder municipal, 

obtendo um novo código de ensino procedeu às técnicas de controle social e às 

estratégias políticas de remodelação que visavam não somente a estrutura escolar, mas o 

seu modelo de funcionamento para legitimar uma nova orientação.  

A que foi que isto tudo levou? Foi a pergunta que procurei responder no terceiro 

capítulo; argumentei em favor do investimento político que significou a consolidação de 

uma idéia de sistema público de ensino. Não só no sentido das disputas em torno de 

uma escola pública gratuita, leiga e única mas, sobretudo, como realização de um ideal 
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de formação alimentado pelo desejo de organizar um sistema produtivo de caráter 

capitalista e moderno.  

Nesse contexto, acreditei poder demonstrar que as reformas da instrução pública 

responderam a determinadas necessidades como, por exemplo, a moralização do 

operariado ou a disciplina da criança numa sociedade de massas, no nível efetivo da 

escola. Os métodos ativos de educação, a infra-estrutura instalada para a educação 

pública, o desenvolvimento de uma demanda escolar sob a forma de uma demanda 

social, a extensão de uma rede de profissionais que ofereciam intervenções 

pedagogicamente qualificadas, a difusão de um ensino primário cuidadoso na formação 

cívica, moral, física e intelectual da criança, e a emergência de uma educação 

fortemente centrada na disciplina, no exame e no ensino individual em classes 

simultâneas dotaram o modelo de escolarização almejado de instrumentos próprios, de 

uma lógica própria para fazer com que a escola respondesse a essas necessidades. As 

reformas da instrução pública Carneiro Leão e Fernando de Azevedo funcionaram, 

assim, ora como programa de idéias sociais, ora como programa pedagógico e ora como 

programa de regulação social. 

O que procurei colocar em questão nesse trajeto não foi o projeto que esteve na 

base dessas duas reformas do aparelho de ensino do Distrito Federal, mas as estratégias 

segundo as quais as peças foram dispostas no jogo de forças político. É por meio desse 

problema que encaminharei as conclusões deste texto. Concluirei a partir de três 

observações gerais acerca dessas estratégias.  

Uma estratégia coercitiva para as tensões da organização social brasileira 

Antes de tudo, foram as estratégias de coerção que formaram o conjunto de 

procedimentos que busquei analisar com esta pesquisa. Elas compõem um quadro 

bastante variado de dispositivos de aprendizagem, correção e aculturação e de 

mecanismos e instrumentos de disciplina e normalização sociais que merecem ser ainda 

uma vez observados pela capacidade que revelaram, quando articuladas e reunidas num 

esforço de direção única, de redefinir os princípios de organização da instrução pública. 

Além disso, permitiram lidar com personagens, instituições e saberes bastante 

diversificados: uma higiene pública, a sociologia, inspetores, médicos, engenheiros, 

arquitetos, psicólogos e professores. Assim, de um lado, esquemas refinados de 

ajustamento, controle e organização do sistema público de ensino e, por outro lado, a 

proliferação não só dos dispositivos de educação, mas das categorias de trabalhadores 
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educacionais, influenciaram e reforçaram a coerção exercida pela instrução pública 

diante da organização social da cidade do Rio de Janeiro.  

O que se têm de mais evidente nos textos oficiais produzidos durante as 

reformas do ensino público realizadas na década de 1920 são os indícios dessa 

influência e corroboração: as reformas da instrução pública na capital do país durante a 

primeira república se sustentaram basicamente no esforço de fazer da escola um 

instrumento de modificação da sociedade. Todas as suas tentativas nesse sentido 

procuraram permitir que a escola penetrasse na vida cotidiana da população carioca. 

Quiseram-na reflexo da sociedade e da relação humana com o mundo. Talvez mais. 

Procuraram, por meio da educação, tornar pública a civilização dos trópicos.  

Parte dessa história foi produto de uma atividade legislativa empenhada em 

afinar a escola com os preceitos da razão. O que significou expurgar a religiosidade, 

segregar culturas ou excluir valores do espaço escolar. Desse modo, as reformas 

tornavam cada vez mais nítidas as fronteiras entre a ordem e a desordem. Não obstante a 

engenharia de Estado ter inscrito na cidade as fronteiras entre o centro civilizado e a 

periferia selvagem e a medicina inserido na sociedade as fronteiras entre o normal e o 

anormal, a escola produziu legibilidade para tais divisões. Produto legal do Estado as 

reformas da instrução procuravam operar as conexões entre a esfera política e escolar de 

modo a tornar de fato pública, a utopia do planejamento urbano, da racionalidade e da 

limpeza, enfim, da ordem e do progresso. 

Uma vez assentada a questão de que a ordem e o progresso eram desejáveis e 

que sua instauração e administração era um dever do Estado, a escola pública foi 

invadida por formas de legitimação da autoridade capazes de viabilizar condições de 

controle, disciplina e conhecimento a uma parcela cada vez mais ampla da sociedade 

republicana. Nesse sentido não só o espaço escolar, mas a própria maneira de pensá-lo 

foram expressados como técnicas de intervenção social. Assim, a pedagogia mostrou-se 

de grande importância para a composição de um moderno aparelho de Estado, é dizer na 

produção efetiva de uma ordem projetada e artificial. Tanto porque seu horizonte 

teórico permitiu constituir na escola formas de entender a vida coletiva como por 

estabelecer um verdadeiro para o discurso de renovação dos dispositivos escolares. 

Entretanto, não só configurou um discurso. Também foi tradução de uma educação 

estandardizada e prescritiva. Portanto, articularia planejamento, diagnóstico e juízo 

dentro dos muros escolares. Transcrevendo-os sob a forma de uma técnica construtiva 



 212 

redefiniria tanto o funcionamento escolar da cultura quanto a linguagem pela qual a 

escola expressaria no espaço público um modelo de sociedade e de natureza humana. 

Na década de 1920, a pedagogia seria o lugar de atualização das bases da 

educação. Por meio dela a escola seria permeada por princípios de organização 

científica, e a educação confrontada com uma racionalidade ligada à ação instrumental e 

estratégica dos modelos político, social, econômico e cultural de produzir 

“modernidade”. Nesse percurso, logo identificou-se na pedagogia a linguagem capaz de 

escolarizar os signos da ciência e da razão e na educação um instrumento de intervenção 

nos lugares de produção do bem estar civilizado (ordem, riqueza e cultura). Cada vez 

mais, e de modo mais eloqüente, as imagens de mundo e as objetivações tradicionais 

dos diversos grupos étnicos presentes na formação da população, das várias 

manifestações culturais das populações imigrantes ou migrantes e dos diferentes estratos 

sociais derivados da organização econômica das cidades teriam, nas escolas, 

despotencializado o seu poder, suspendida sua vigência como mito ou religião ao 

mesmo tempo que passariam a ser vinculadas a outras orientações de valor. 

Eficiente ou não, esse trabalho deixaria perceber que não se tratava apenas de 

instrumentalizar o indivíduo para que ele pudesse corroborar na produção do “bem-

estar” republicano mas, também, de assegurar que os papéis sociais desempenhados por 

cada indivíduo obedecessem a uma rigorosa justificação moral capaz de abranger, até 

mesmo, modos de vida individuais e coletivos liberados das convenções cotidianas 

abarcadas pela racionalidade científica. Transformar a moral em direito foi o papel do 

Estado nesse processo, fazer ver esse artifício como natural foi função da escola. 

Tratava-se, de um lado, de consolidar as reivindicações a respeito da formação de um 

mise en valeur353 ou de um preceito de moral filosófica e social354, ou ainda um 

desenvolvimento moral e material355 num estatuto jurídico capaz de tornar vigentes as 

normas e os valores postulados nas justificativas de reformas ou intervenções políticas e 

sociais realizadas pelo poder público durante as primeiras décadas republicanas. E, por 

outro lado, de assegurar formas de ensino responsáveis pelos nexos da ação coletiva e 

das concepções de vida individual em cuja conformidade a escola prepararia o homem, 

pela difusão de práticas, métodos e programas consentâneos com a orientação 

                                                           
353 JARDIM, Renato. “A escola e o Brasil futuro.” A Educação. Ano IV, vol. X, n.º 7 e 8, Rio de Janeiro: 
Albuquerque Neves & Cia. , jul. - ago. 1925. p 758-764. 
354 [Editorial] “A cruzada do ensino”. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 14 jan. 1924. 
355 MAGIOLI, Arthur. “O centenário de independência do Brasil e o analphabetismo.” A Escola 
Primária. Ano I, n.º 2,  Rio de Janeiro, 1 nov. 1916. 
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pedagógica adotada pelas reformas escolares e pela ação segura e precisa contra o 

analfabetismo. Não obstante, há uma relação de reciprocidade entre um lado e outro da 

questão. Se pensadas como produtos de uma mesma dimensão enunciativa, a do direito, 

tanto a constituição do Estado republicano, quanto a escolarização da pedagogia 

implicaram em operações de homogeneização dos comportamentos ou do entendimento 

segundo os parâmetros do nacional, da lei e da cultura. Entrementes, enquanto o Estado 

procurou enunciar-se pelo nacionalismo, pela Constituição e pelos serviços públicos, a 

escola primária constituiu-se em função das justificações morais ou práticas implicadas 

nas maneiras de agir na Pátria, na legalidade e nos espaços políticos, econômicos e 

culturais da sociedade brasileira. De certo modo, é dizer que, enquanto o Estado tornava 

letra a ideologia nacionalista, os dispositivos normativos e as referências culturais que 

conferiam sentido às estratégias de dominação política e social implantadas na 

República, a escola enunciava o seu texto.  

Nesse sentido, as reformas do ensino público atualizavam as suas instituições 

segundo um modelo escolar comprometido com a organização das representações 

nacionais nos programas de curso, com a classificação das práticas, das relações e das 

posições sociais constitutivas da identidade coletiva ou individual, e ainda, com a 

difusão da leitura e da escrita. Para o primeiro caso, a escola seria regulamentada 

enquanto aparelho de assimilação da demanda. Para o segundo, teria prescritas as 

matrizes de exclusão e inclusão institucionais e sociais. Para o último, fundamentaria os 

processos de alfabetização. De modo que, de um lado, a legislação regulava o conteúdo 

dos programas, a ordem da escola e a forma do ensino, por outro, as condições e os 

modos de matrícula e freqüência escolar, enquanto à escola caberia legislar sobre a 

funcionalidade e eficiência da alfabetização. Formar a nação pela escolarização das 

formas nacionais, posicionar na sociedade pela delegação do diploma e inserir na vida 

política pela alfabetização resumiria bem o programa implícito nas formas jurídicas de 

legitimação do ensino pelo Estado. Por outro lado, entretanto, da escola resultaram 

pretensões normativas capazes de incidir nas práticas cotidianas, estratégias de atuação 

sobre a população socialmente marginalizada e condições materiais de aprendizagem 

dos signos de distinção social que funcionavam como formas de legitimação do 

magistério ou do educador perante o Estado.  

As reformas do ensino ligavam, com cada vez mais propriedade, a escola à 

tradição política do Estado de direito, à esfera produtiva do capitalismo liberal e ao 

contexto da criação cultural da “nova” e “moderna” identidade nacional da sociedade 
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carioca. Uma tradição que marcaria a instrução pública como “o terreno escolhido para 

as mais extraordinárias manobras”356. Nele se processou o ensino laico, a inspeção 

médica, a gratuidade e a obrigatoriedade da escolarização, tão importantes para a 

erradicação da violência das formas de dominação e da hierarquização social dos 

indivíduos e grupos ou classes sociais. Porém, havia algo que distinguia a escola da 

influência política: a praticabilidade dos métodos e dos programas, a eficiência da 

pedagogia. Ao invés do poder abstrato e invisível do Estado, a escola movimentaria 

dispositivos e estratégias de persuasão ou de demonstração articulados num discurso 

particularmente eficiente no desenvolvimento de meios de observação e uso dos 

conteúdos ou dos objetos capazes de “converter uma massa plástica e rude em uma 

individualidade apta e forte para o trabalho.”357 A influência de uma imaginação 

industrial nos anos 1920 revalorizou o ensino da escrita e da leitura como instrumento 

de emancipação individual e a escola como aparelho ou aparato de ordem e disciplina 

coletiva. Vislumbrava-se uma reforma dos costumes medida pela ruptura com as velhas 

rotinas, com os abusos inveterados e as culposas condescendências consuetudinárias. Na 

verdade um programa de libertação “dos preconceitos mesquinhos de um falso espírito 

inferior”358 semelhante à inteligência e sensibilidade modernista ancorada no Rio de 

Janeiro. Tratava-se por um lado de “dirigir o canto para nossas realidades espirituais e 

materiais”359 e por outro “trazer prestígio e útil unidade à complexidade dos negócios 

públicos.”360 

Estratégias de intervenção sobre os valores culturais da sociedade  

Há um segundo conjunto de preocupações referentes aos procedimentos ativados 

para reformar a instrução pública no Distrito Federal. Foi composto, por um lado, pela 

convicção política na capacidade da escola em produzir um eixo em torno do qual 

pudessem girar, por assim dizer, as perspectivas sociais de diversos grupos sociais e, por 

outra parte, da idéia de que a validade das normas escolares dizia respeito às condições 

de regeneração da consciência moral do brasileiro. Por estas normas, os rituais escolares 

foram concebidos durante as sucessivas reformas da instrução como a própria 

                                                           
356 “Duas leis prejudiciais”. A Escola Primaria. Ano II, n.º 1, Rio de Janeiro, 1 out. 1917, p. 02. 
357 FROTA PESSOA, José Getúlio. “A escola da educação technica”.  A Educação. Ano IV, v. X, n.º 5 e 
6, Rio de Janeiro, maio e junho 1925. p. 541. 
358 LIMA, Alceu Amoroso. “Síntese”. Lanterna Verde. Rio de Janeiro, 1936. Apud. GOMES, Angela de 
Castro. Essa gente do Rio... op. cit. p. 99. 
359 LIMA, Jorge de. “A voz da terra.” Lanterna Verde. Rio de Janeiro, 1936. Apud. GOMES, Angela de 
Castro. Essa gente do Rio... op. cit. p. 100. 
360 AZEVEDO, Fernando. Novos caminhos e novos fins: a nova política de educação no Brasil. op. cit., 
p. 249. 
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construção simbólica da identidade nacional, por aquela convicção o modelo escolar 

implantado para assimilar a demanda proveniente da periferia urbana ignorou qualquer 

outra forma de expressão cultural que não a simbolicamente dominante. Os cuidados 

antropométricos e profiláticos e o desenvolvimento de perspectivas sociais e morais 

para a escola foram descritas pelos relatórios da Diretoria Geral de Instrução nas 

primeiras décadas do século XX como parte de uma missão altamente civilizadora 

perante a sociedade. Com a mesma tenacidade, o rigor disciplinar e o controle legal das 

práticas de ensino e das formas de aprendizagem presentes nos decretos de reforma da 

instrução publicados durante as décadas de 1910 e 1920 funcionaram como texto de 

sucessivas reorganizações de todo o aparelho de ensino361. No conjunto, as reformas do 

ensino planejadas por Carneiro Leão e Fernando de Azevedo foram insistentemente 

normativas e disciplinares: produziram uma misteriosa relação entre enclausuramento e 

emancipação na escola. A instituição responsável pela emancipação do indivíduo adulto 

era a mesma que cada vez mais e melhor enclausurava o olhar, o coração e o espírito 

infantil. O mesmo ocorria com os preceitos sociais: a urbanidade da conduta foi 

confinada no intra muros escolar, o auto-governo apreendido na eficiência do trabalho 

na oficina ou na sala de aula da escola, a educação do indivíduo inscrita pela panóplia 

pedagógica de saneamento dos costumes. 

 Promessa de emancipação para o indivíduo, mas também poder hipostasiado do 

Estado na sociedade, a escola pública legislou sobre o moderno. Projetou-o na oposição 

com o passado: os “novos programas”, a “pedagogia nova”, a “escola nova”. Mas, 

entreviu-o sobretudo no instantâneo contemporâneo da “tradição nacional”, do “estilo 

colonial” e da “organização do que já existe”. Creditou-o à mudança social mesmo 

acreditando na invariância das estruturas mentais. Indicam-no a liberdade pedagógica e 

a fixidez das normas psicológicas dos métodos de ensino. E não só. Também a 

administração pública ofereceu nichos de escolarização à população ao mesmo tempo 

em que impôs, primeiro “aos alunos cujos pais demonstrassem desejo de instruir os 

filhos e grande confiança nas escolas públicas”362 e depois visando toda a “população 

em idade escolar”, uma série de dispositivos de controle do corpo, da moral e da 

inteligência. Assim, a mesma administração pública que democratizou a escola (ou usou 

                                                           
361 CARNEIRO LEÃO, Antônio. “O ensino municipal no Distrito Federal.” A Educação. Ano IV, n.º 3, 
Rio de Janeiro, mar. 1925, p. 181 e AZEVEDO, Fernando de.  A reforma do ensino no Districto Federal. 
op. cit., p. 14. 
362 BOMFIM, Manoel. “Relatório da Diretoria de Instrucção Publica apresentado em 11 de setembro de 
1906”. Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, Relação Instrução (109) 38-1-29. 
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a imagem de uma escola democrática) generalizou normas, padrões e instituições de 

vigilância e correção eficientes no enclausuramento do indivíduo na panóplia 

pedagógica do Estado de direito. O controle social proporcionado pela escolarização 

oficial substituiu no estudo da sociedade pelo homem,363 o contrato social da educação 

natural do Emílio de Jean Jacques Rousseau por instrumentos de intervenção material 

mais capilares sem abrir mão da função de legislar sobre a ordem civil tomando os 

homens como são e as leis como podem ser364. 

Mais do que uma linguagem jurídica, as reformas da instrução pública 

carregaram a iminência do futuro: “real empenho na solução dos principais problemas 

que há tanto tempo, verdadeiros enigmas, esperam seu feliz a bem vindo Édipo”365. Na 

forma de futuro a reforma carregava a toda poderosa presença das fórmulas políticas do 

poder: decretos cheios de idéias e pseudo-idéias, lugares comuns e autênticas 

revelações, escritura que ao encarnar no corpo docente e discente, ou mesmo social, a 

sua linguagem poderia ser, então, vista, pensada e sentida. Nesse momento, entretanto, a 

forma futura desaparece, caída no presente, a reforma desaparecia no deslocamento de 

sua enunciação de um discurso prescritivo e normativo a um outro discurso, de ordem 

retrospectiva, portanto não mais do direito, mas do fato, do testemunho. Submetidas a 

um olhar empírico e cotidiano, as reformas do ensino instauravam uma representação de 

passado e futuro comprometida com a historicidade do contemporâneo, do atual, vertido 

em passado no mesmo momento que anunciado como futuro. Assim ocorreu com a 

legislação do Império, acusada de metafísica pelos republicanos, assim ocorreu com a 

República, acusada de idealista pelos reformadores das décadas de 1910 e 1920. 

Chegará a vez dos fetichistas da Constituição, do Estado incompetente, da infiltração 

burocrática serem agredidos. A própria década de 1920 não resistiria a ela mesma. Em 

1929, sentenciava-se como antiquada a insistência com que Carneiro Leão procurava 

tornar a escola uma instituição adequada para preparar a criança para a vida social. 

Mesmo antes, o anteprojeto de reforma apresentado por Fernando de Azevedo em 1928 

já vinha a lume sentenciado: um belo poema administrativo.  

Metafísicas, idealistas ou ficcionais, as reformas do ensino tornavam 

socialmente obrigatórias normas de inclusão e exclusão dos alunos, de disciplinarização 

das crianças e de investimentos materiais, técnicos e instrumentais de ensino. Ora 

                                                           
363 Cf. Antônio Carneiro Leão no “Edital dos novos programas”. op. cit. 
364 ROUSSEAU, Jean Jacques. Do Contrato Social. 4ª Edição. São Paulo: Nova Cultural, 1987. Livro 
Primeiro, p. 21. 
365 “Novas esperanças”. A Escola Primaria. Ano XI, n.º 1, Rio de Janeiro, mar. 27, p. 01. 
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apoiadas sobre o suporte institucional da escola, ora reconduzidas pelo modo como a 

sociedade aplicava, valorizava, distribuía ou atribuía sentido à “instrução”, à 

“educação” e à “cultura” compuseram estratégias de reabilitação moral e social 

entendidas como capazes de criar as condições políticas de uma consolidação prática da 

enunciação metafísica, idealista ou ficcional da lei. Esse foi, por toda a Primeira 

República, o gesto fundamental da crítica pedagógica às reformas do ensino: a distinção 

entre o fato e o direito.  

Nestes termos, a imposição legislativa das normas viria sempre acompanhada 

tanto de convicções ideológicas ou profissionais de assentimento ou participação quanto 

por censuras conceituais ou jurídicas e mesmo críticas sociais à sua aceitação ou 

consentimento por parte da “opinião” pública. Por tanto, as reformas não dependeram 

apenas de sua sanção política ou de sua promulgação oficial para assegurar sua validez 

social, mas sobretudo, da capacidade de mobilizar razões suficientes para legitimar-se 

diante do círculo de pessoas a que se endereçava. A cada reforma sucedia uma nova 

mobilização de razões e, a esta, novas críticas. Sempre entre o céu e o inferno, 

representaram o constante esforço de prescrever ou descrever questões práticas em 

termos de verdade jurídica ou conceitual capazes de manifestar no testemunho social 

sua eficiência e praticabilidade. Não foi com outro tom que se procurou investir de 

utilidade a escola pública durante a virada do regime. Igualmente não seria em outros 

termos que as reformas da década de 1920 procederiam. De modo a construir condições 

de verificação aos seus programas ou projetos de reforma proscreveram ou deslocaram 

da legislação a tarefa de fazer existir nas consciências as divisões do mundo social para 

situá-la na escola. A finalidade social, a escola única, a obrigatoriedade do ensino 

contribuiriam para “atenuar ou quebrar o sentimento isolador de diferenças sociais, 

criadas pelas diferenças de situação econômica”366 tão somente na  medida com que 

utilizava a escola como “instrumento de renovação de costumes.”367 Tratava-se de 

justificar representações pedagógicas, sociais e culturais segundo a autoridade de 

normas jurídicas investidas, entretanto, de qualidades morais capazes de apelar a um 

interesse que podia se passar por universal. É dizer que ao invés de reconhecer no 

direito a qualidade imperativa de fundamentação das normas sociais de regulamentação 

do ensino, as reformas procuraram desenhar, mensurar, classificar e prescrever as 

técnicas com as quais deveriam investir as normas para serem verificáveis e úteis. Com 

                                                           
366 Decreto n.º 2940 de 22 de novembro de 1928. Art. 82 parágrafo único alínea c. 
367 AZEVEDO, Fernando de. “A escola nova e a reforma.” op. cit., p. 8. 
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isso subscreveram dispositivos legais que permitiriam não só posicionar a escola frente 

às circunstâncias históricas da sociedade carioca ao longo da primeira república, mas 

também situá-la em seu devido lugar social através da avaliação pública da sua 

eficiência.  

Enquanto perseguiam o fantasma da realidade, as reformas da instrução 

produziram as condições sob as quais a escola deveria passar do belletrismo idealizado 

dos compêndios pedagógicos para as circunstâncias ordinárias da vida. E passou. 

Emergiu do longo e tortuoso processo de democratização do ensino primário não só 

como uma instituição inserida na vida moderna mas, sobretudo, como a contribuição 

seminal para a consolidação da ordem social. Constituiu instrumentos, regras e 

regularidades que lhe eram próprios para exercer o seu mandato cultural, a sua missão 

civilizadora. Enfim, tornou natural o artifício. Fez do Estado instância de intervenção 

efetiva sobre os valores culturais da sociedade. 

Discordância, contradição e cesuras nas estratégias de reforma da instrução 

No final deste estudo sobre as reformas da instrução pública no Distrito Federal, 

seria necessário assinalar as lacunas. Não se falou do modo como as iniciativas da 

Diretoria de Instrução Pública incidiram sobre o horizonte social ou cultural dos sujeitos 

que utilizavam a escola pública.  

Esse silêncio, entretanto, não foi uma renúncia, caracterizou um artifício: quis-se 

aqui tornar suscetíveis de discussão os sistemas normativos que em princípio 

ambicionaram regular o comportamento profissional dos professores e os hábitos sociais 

da população operária. Resolveu-se, por isso, deixar de lado as explicações acerca do 

plano social de incidência das políticas de educação pública desenvolvidas no período. 

Optou-se, ao invés disso, pela análise das práticas de reforma social de que se 

apropriaram os discursos acerca da instrução pública. 

Em todo caso, atrás dos infatigáveis esforços de montagem e difusão de um 

sistema público de educação popular amplamente controlado pelo poder estatal, 

residiram outras formas de ação e pensamento, outros horizontes culturais.  

Apesar ou por causa desse convívio, o controle do sistema público de ensino 

tornou-se, na agenda dos governantes da capital, um instrumento estratégico de controle 

social. Foi nele e por ele que as reformas da instrução pública reintroduziram as 

promessas republicanas na ordem do dia. Na cidade do Rio de Janeiro, o empenho em 

revisar as finalidades sociais da escola mobilizou desde 1922 até 1930 não só os 

recursos materiais e intelectuais necessários à atualização pedagógica do ensino público, 
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mas toda uma série de inventivas contra as tensões e conflitos entre a escola pública e a 

sociedade. 

Diversas práticas de escolarização utilizadas pela população do Rio de Janeiro 

para instruir suas crianças denunciavam a apropriação que se fazia da escola nos 

subúrbios da cidade. As brechas da legislação ou da fiscalização municipal eram 

aproveitadas para escapar ao cumprimento dos rígidos programas oficiais de ensino. Por 

exemplo, no editorial da revista dos inspetores de ensino da capital no seu número de 

março de 1922 pode-se identificar um uso peculiar dos cursos primários extraordinários, 

cursos criados com a finalidade de facilitar a alfabetização daqueles que não podiam 

freqüentar as escolas municipais, diurnas ou noturnas, e mantidos e organizados pelo 

magistério público nas escolas municipais. Nesses cursos, que funcionavam à mesma 

hora e com o mesmo pessoal docente das escolas públicas, os alunos seguiam 

programas especiais, cuja elaboração não obedecia às normas costumeiras da 

burocracia pedagógica. Embora escrita e dirigida por inspetores escolares, a revista 

reconhecia que a despeito da carência do bafejo oficial, tais programas não davam maus 

resultados, pelo menos na sua versão noturna, dada a notável preferência dos alunos 

pela freqüência desses “cursos para alfabetização de retardados” em detrimento dos 

cursos oficiais, escassamente procurados. A causa de tal preferência, concluía o 

editorial:  

“só encontra explicação nos programas oficiais, que assim tem a sua mais 

eloqüente condenação em prova prática onde, certamente não intervém a parcialidade 

de juízes suspeitos.”368  

O mesmo desejo de crítica à orientação pública do ensino levou o Jornal do 

Brasil, já em 1926, a denunciar a preferência da população pobre em matricular os 

filhos nas escola particulares situadas nas zonas operárias, onde “a troco de uma 

mensalidade insignificante de dois a cinco mil réis, se recebiam crianças para o ensino 

elementar,”369 ao invés de enviá-los à escola pública. Nesses rudimentares 

estabelecimentos de ensino, segundo o colunista, se recebiam as crianças sem nenhuma 

exigência de vestuário e apenas se lhes ensinavam a ler, escrever e contar, rapidamente, 

dispensando a família do esforço pecuniário de vesti-las decentemente, calçá-las, dar-

lhes livros numerosos e concorrer para as múltiplas instituições inventadas no sentido de 

                                                           
368 “Significativa anomalia”. A Escola Primaria. Ano VI, n.º 2, Rio de Janeiro, jan. 1922, p. 33. 
369 JÚNIOR.  “Chonica do ensino.”  Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 24 jul. 1926. 
 



 220 

protegê-las. Em tais subterfúgios residia a marca resistente da diferença de expectativas 

quanto aos limites da escolarização por parte da população e do Estado. Por meio deles 

subtraía-se alguma coisa da eficiência dos programas da escola primária, e porque não, 

de suas reformas. E isto, amplos setores da burocracia pedagógica souberam no 

momento em que acontecia. Porém, sabiam algo mais:  

“acresce ainda a circunstância de não estar a nossa gente devidamente 

esclarecida sobre as vantagens dos novos princípios, sistemas, métodos, processos e 

modos de ensinar, recentemente focalizados, e postos em circulação, ainda não 

penetrou na massa popular a convicção de que a escola deve ser mais educativa que 

instrutiva; os pais em geral desejam apenas que seus filhos aprendam, com presteza, a 

ler, escrever e contar, fora disso consideram o tempo perdido.”370  

A aprendizagem resistiu muito tempo ao encerramento oficial, fluída, móvel em 

sua necessidade de espaço e de tempo permaneceu exposta para a sociedade. Fosse nos 

palácios ou pardieiros escolares ou nas ruas, nas escolas da virtude e disciplina ou do 

crime e do vício, à população parecia lícito aprender em qualquer lugar. Mas, o peso 

crescente da máquina, da vigilância sanitária e da polícia na divisão do trabalho, no 

controle das epidemias e na preservação da ordem política tornou mais rígido seu 

itinerário. Tais práticas sociais ampliaram a demanda pelo ensino escolar na mesma 

medida que cerceavam as liberdades individuais. Tanto a cidade quanto a escola foram 

ordenadas, clarificadas e depuradas. E a população foi empurrada para a periferia e para 

a escola, na qual os médicos viam a feliz solução para a profilaxia social, os juristas, 

para a ordem pública, os engenheiros para a organização do trabalho e os educadores 

para “o combate à rotina e ao espírito retrogrado do povo, sempre desconfiado das 

inovações, tanto nos domínios especulativos quanto práticos.”371  

A escola nova recolheu a aprendizagem num certo tipo de educação, num certo 

tipo de escola, ou seja, de agenciamento das palavras e dos gestos. Na maior parte dos 

escritos sobre escola nova, de algum modo, era reservado ao professor esse 

agenciamento. Os Programas para as escolas primárias do Distrito Federal, 

publicados em 1928, na reforma Fernando de Azevedo, e o volume Introdução ao 

estudo da escola nova, publicado em 1930 por Lourenço Filho, introduzem seus leitores 
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nas práticas e atividades responsáveis pela nova orientação do ensino. Eles as tomam 

como rituais cheios de regras, para cujos gestos as professoras deveriam atentar.  

O magistério deveria investir na liberdade, na atividade e na individualidade dos 

alunos. As relações de ensino/aprendizagem deveriam proteger esses três princípios 

para fixar nas crianças as matérias e as lições. Havia, nas determinações, uma reação ao 

uso dos constrangimentos disciplinares e das regulamentações pedagógicas uniformes. 

Mas, a ausência desejada desses recursos para manter a ordem do corpo discente era 

suprida por uma solicitação exigente das habilidades do mestre de encontrar o termo 

médio entre a liberdade e a licença. Não se tratava de permitir, em algumas das práticas 

de ensino, por vezes em algumas intervenções nos processos de aprendizagem que a 

criança fizesse aquilo que desejasse, mas, ao contrário fazer com que ela quisesse aquilo 

que fazia. Portanto, sujeição discreta da criança a relações de ensino e de aprendizagem 

que para melhor se estenderem, deviam antes multiplicar as respostas esperadas. O 

objetivo era disciplinar para o trabalho e para o bem a partir de uma gestão útil da 

atividade da criança na escola.  

A evolução parecia clara aos reformadores: ao invés da abrupta imposição da 

norma, a evidência de uma nova concepção do próprio trabalho escolar. Nele, a 

atividade da criança deveria ser aproveitada como um instrumento de educação e o 

trabalho manual empregado não só como meio de expressão, mas como um instrumento 

de aquisições.372 Além da formação de um raciocínio aplicado às realidades da vida e do 

desenvolvimento do hábito e da técnica geral do trabalho, tais procedimentos buscavam 

tornar eficientes os movimentos corporais envolvidos na aprendizagem. De modo que 

entre a liberdade e as atividades do aluno, o professor seria aquele que orientaria, 

assistiria, aconselharia e estimularia a aprendizagem. Desse modo, pareceu lícito a 

Lourenço Filho afirmar que o bom mestre era aquele que tão cedo quanto possível se 

tornava dispensável aos alunos.373 Azevedo, na introdução aos programas da escola 

primária descreveu muito bem como isso se daria:  

“o professor como se vê, de acordo com essa concepção, deve ser mais que um 

mestre, um despertador de interesses e de energia, um criador de alegria pelo trabalho, 

um estimulador de atividades adormecidas, uma força viva que domine os alunos, 
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colaborando com eles, orientando as suas tendências pessoais e tirando partido de seus 

próprios defeitos para a expressão original de seu pensamento.”374  

Assim, confiava-se ao professorado público uma nova ordem de discursos sobre 

o ensino, cientificamente desenhada pelos pruridos de uma atualidade lançada na 

velocidade das ruas e na violência dos tempos. Na reforma Fernando de Azevedo, essa 

ordem de discursos acentuou o caráter social da educação e da escola. Anunciou uma 

forma de ensinar a viver em sociedade e a trabalhar em cooperação. Nela, a escola não 

só deveria tornar o indivíduo apto para o trabalho como prepará-lo para a comunidade, 

habituando-o a desenvolver e a disciplinar a sua atividade em função da atividade de 

outro. Deveria embalar a individualidade da criança dentro da cooperação e do 

equilíbrio sociais. Esse tema teve seus motivos incansavelmente reiterados na 

organização escolar – atividades em grupo, pelotões de saúde, escotismo, exposição de 

trabalhos manuais – e, acima de tudo, no pensamento pedagógico – a “rentabilidade”, 

“eficiência” e “organização” do trabalho, a “aprendizagem prática da vida coletiva.” 

Centros de interesse, projetos de aula, métodos de ensino, sistemas de educação foram 

para o magistério tanto uma linguagem profissional de modulações variadas quanto o 

standard de sua prática.  

Dentro do aparelho de ensino da Capital Federal, entretanto, essa linguagem 

teria um longo caminho a percorrer até seu amplo reconhecimento. Ela freqüentaria 

salas de aula onde o auxílio mútuo dos estudantes era prejudicado por uma ácida 

competição. Dizia-se, sobretudo na imprensa, que uma tal competição era alimentada 

pelo próprio professor. Acreditavam que as notas de rigorosa justiça, classificações, 

quadros de honra e até medalhas penduradas em patrióticas fitas verde-amarelo, 

tornavam individualista um ensino que se pretendia solidário. E também escorreria por 

uma escola que não raramente levava a criança a observar o abismo profundo entre a 

distinção e a competência que a questão das classes e conseqüentes promoções cavava 

entre o professorado. Não obstante, a reforma do ensino público migraria: 

“para um deletério ninho de parasitas que estancam na fonte vital os ardores 

cívicos da juventude e prostituem a cátedra na prática dos mais indecorosos atos, ora 

conseqüente de amores, ora fruto da inépcia, da preguiça e da desonestidade 

profissional.”375  
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Esse destino interno da escola conduzia de maneira mais ou menos drástica as 

reformas a uma espécie de luto entusiasta. Velava-se os acontecimentos marcantes da 

educação ocorridos tanto no Império quanto na República até aquele momento, 

branqueando-os como se tudo que havia acontecido, não passasse de um mundo que 

soçobrava à espera de uma reforma, e então colocavam-se a demolir esse mundo com a 

mesma euforia com a qual tinham erguido-o anteriormente. Remodelação, reforma, 

regeneração, reabilitação das velhas formas, das velhas diferenças, dos velhos costumes 

e dos velhos professores. Em artigo publicado quatro meses depois de regulamentada a 

lei de ensino responsável pela reforma de 1928, a professora primária Consuelo 

Pinheiro examinava com propriedade os desdobramentos das orientações dos 

programas:  

“Então que devemos fazer? (...) Termos a reforma na lei mas não na realidade. 

Não mil vezes não. A nós professores de agora compete o esforço hérculeo da 

adaptação da escola de ontem a de amanhã.”376  

Talvez fosse esse o espírito dos curtos anos da reforma Fernando de Azevedo, 

talvez foi o mesmo espírito da reforma Carneiro Leão. Impossível saber. Em todo caso, 

fica registrada a velha solução que a professora encontrou para as suas inquietações: 

“ler muito, estudar, refletir, compreender e agir”.377 

Seja como for, pode-se verificar que essas discordâncias e contradições foram 

cisuras deixadas de lado nas representações acerca da instrução pública tecidas pelo 

discurso oficial, mas de modo algum desconsideradas pelo fazer administrativo. É assim 

que Carneiro Leão já notava de quanto se ressentia a infra-estrutura do aparelho 

pedagógico de um corpo de determinações homogêneas: 

“O jardim da infância foi organizado sem a preocupação do ensino primário, 

este sem ligações com o profissional nem com o normal que, quase curso de 

preparatórios, tem vivido inteiramente sem a atenção devida à sua finalidade. E não é 

só a desarticulação do aparelho escolar mas a falta de orientação pedagógica e 

educativa definida, que convém remediar.”378 

Jogava-se com um regime de praxes, imperavam as práticas habituais de 

trabalho e estudo. Para procurar vencer a partida, Carneiro Leão, e depois Fernando de 

Azevedo, procuraram impor a obediência rigorosa às normas legais, em um período no 
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qual a instrução pública era vista como campo de troca de favores políticos. Carneiro 

Leão e Fernando de Azevedo, cada um ao seu modo, procuraram organizar uma 

estrutura administrativa capaz de articular e controlar um sistema público de ensino 

eficiente na educação da população pobre. Tal estrutura foi pensada de maneira 

semelhante, sua organização, entretanto, obedeceu a estratégias diferentes. Carneiro 

Leão teve que trabalhar somente por meio do expediente interno: comissões, conselhos 

e reiteradas circulares foram os artifícios solicitados para consolidação das diretrizes da 

reforma da instrução pública entre 1922 e 1926. Fernando de Azevedo pôde 

movimentar-se melhor politicamente: o novo código de ensino, a articulação com os 

jornalistas e os professores paulistas e o apoio da prefeitura do Rio de Janeiro 

propiciaram-lhe meios mais eficientes para remodelar a instrução pública da capital 

federal. 

Apesar das diferenças, foram dois esforços na mesma direção. Por conseguinte, 

as oposições e as resistências que enfrentaram foram semelhantes, ou pelo menos, 

imbuídas no mesmo clima: uma notável circulação de interpretações acerca da realidade 

social, caracterizada por um significativo poder de comunicação social. Tinha-se ao 

fundo dessas interpretações, vivências diversificadas. Apesar ou por causa delas foram 

realizadas as reformas da instrução pública com o objetivo duplo e confesso de 

inscrever a educação popular na lógica de uma irradiação, ao mesmo tempo espiritual e 

material, da nação e hipostasiar na sociedade a ordem desejada. 

As cisuras sociais provocadas por esse movimento, entretanto, não se esgotaram 

na tentativa de interromper as suas conseqüências. As vivências que se manifestavam na 

ou por meio da escola eram muito mais diversificadas que qualquer dispositivo de 

inscrição ou proscrição. Dessa perspectiva, o esforço pronunciado pelas reformas da 

instrução pública entre 1922 e 1930 foi, antes que uma elaboração eficiente do poder, 

tão somente um simples epifenômeno do domínio social do qual foi enunciado. Essa foi 

a maneira como se procurou entendê-lo aqui. 
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