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Capítulo 1 – O olhar oficial 

 

 

 

1.1. Caleidoscópio de imagens: a reforma em perspectiva 

 

O jogo ou combinação de imagens que o caleidoscópio1 produz com pequenos 

pedaços coloridos de vidro caracteriza-se pela constante mutação. Cada pessoa que manipula 

o aparelho vê imagens que raramente se repetirão. 

As diversas imagens produzidas da reforma educacional do Distrito Federal, 

materializadas em fotografias pelo olhar de fotógrafos, em textos jornalísticos e específicos 

por articulistas, jornalistas e especialistas no assunto, foram conformadas pela composição 

dos elementos dados a ver – os pedaços de vidro – quais sejam: as realizações concretas tais 

como prédios escolares, solenidades, comemorações, práticas e ritos escolares. 

O princípio do caleidoscópio pode ser transposto para a questão do “ponto de vista”. 

Cada pessoa produz um ponto de vista, de acordo com o lugar em que está e a forma como 

olha. É a multiplicidade de pontos de vistas e as imagens produzidas por eles, materializadas 

nas fotografias, que serão aqui examinadas. 

O olhar não é simplesmente ver, apreender, pelo sentido da visão, a realidade. Olhar 

é também, e essencialmente, interpretar. Individual, (também social) o olhar é uma construção 

pessoal que conforma uma determinada forma de ver. Para Jacques Aumont, “o olhar é o que 

define a intencionalidade e a finalidade da visão. É a dimensão propriamente humana da 

visão.”2 

Para compreender uma fotografia deve-se antes procurar o olhar, ou a conjunção de 

olhares que a construiu. Procurar no visível, no aparente, o invisível. 

Nesse sentido, para desvendar o construído, o investigador procura, não apenas os 

referenciais que foram construídos sobre seu objeto de pesquisa, mas também os seus próprios 

referenciais. 

                                                           
1 Etimologicamente, caleidoscópio vem do grego: kalós, belo, eidos, forma, skopien, olhar. Artefato óptico 
formado por um tubo cilíndrico no fundo do qual há pequenos pedaços coloridos de vidro ou de outros materiais, 
cuja imagem é refletida por espelhos dispostos ao longo do tubo, de modo que, quando se movimenta o tubo, ou 
esses pedaços formam-se imagens múltiplas em arranjos simétricos. Extraído do Dicionário Houaiss, vocábulo 
calidoscópio. 
2 AUMONT, Jacques. A imagem, Campinas: Papirus, 2000. p. 59. 
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Fruto da subjetividade do olhar do fotógrafo, a fotografia se dá a ver à subjetividade 

do olhar daquele que a observa. 

 

1.1.1 A reforma Fernando de Azevedo: sob os auspícios do moderno 

 

Culminando com o golpe de 1930, a década de 20 foi marcada por grandes 

transformações no âmbito social, cultural e político. O período, reconhecido como 

modernizador, caracteriza-se também pelo teor nacionalista, expresso nos campos político, 

cultural e social. Embora os conceitos de modernidade e nacionalismo pareçam paradoxais, 

estavam associados. 

O fim da Primeira Guerra Mundial representou um divisor entre o antigo, com 

conotação negativa, e o novo, o moderno, com conotação carregada de euforia e positividade. 

Fazendo a arrasia do antigo, desqualificando-o, surge o novo como a panacéia. A educação 

incorporou esse “estado de espírito” com a Escola Nova.  

A Escola Nova, em sua frescura e inocência, apagaria simbolicamente as 
marcas anteriores da pedagogia estabelecida. A apologia do novo tornou-se 
uma espécie de credo que marcou a obra de importantes educadores das 
décadas de vinte e trinta. 3  
 

Ao analisar o pensamento de Fernando de Azevedo, no que se refere ao “novo”, 

Marta Carvalho identifica três acepções: permeabilização do país aos valores culturais 

europeus e norte-americanos do pós-guerra; adaptação do sistema escolar às exigências de 

uma sociedade nova, de forma industrial, em evidente evolução para uma democracia social e 

econômica; e, unificação do sistema educativo em âmbito nacional por uma ‘política traçada 

pelas elites governamentais.4 

Harmonizado com os ideais escolanovistas, Fernando de Azevedo, ao assumir o 

cargo de Diretor Geral de Instrução Pública, no dia 17 de janeiro de 1927, pretendeu realizar 

uma reforma cujos objetivos precípuos seriam a reorganização do espaço escolar e da prática 

educacional, visando à adequação da escola ao novo país. 

Na construção de sua ação e argumentação, Fernando de Azevedo 
manipulou a dimensionalidade do tempo, não lhe bastava o imediatismo do 
presente, era preciso referendar o seu discurso a partir do passado que se 
queria superar e do futuro que se esperava edificar.5 
 

                                                           
3 NUNES, Clarice. A escola redescobre a cidade. Reinterpretação da modernidade pedagógica no espaço urbano 
carioca/ 1910-1935. Tese de Doutorado, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1993, p. 133. 
4 CARVALHO, M. M. Chagas de. Molde nacional e fôrma cívica: higiene, moral e trabalho no projeto da 
Associação Brasileira de Educação (1924-1931), op. cit. p.5. 
5 CAMARA, Sonia de Oliveira. Reinventando a escola: o ensino profissional feminino na Reforma Fernando de 

Azevedo de 1927 a 1930, op. cit. p. 48. 
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A ânsia de demarcar uma ruptura, estabelecendo a reforma como marco, fica patente 

nos discursos engendrados no período de sua implementação, e em interpretações posteriores 

do educador sobre o movimento de renovação escolar, como, por exemplo, em A Cultura 

Brasileira. Para Azevedo, a reforma  

[...] marcou, nos domínios da educação, um período revolucionário, não só 
pelas idéias francamente renovadoras que a inspiraram e que, por ela, 
entraram em circulação, como pela fermentação de idéias que provocou e 
pelo estado social que estabeleceu, de trepidação dos espíritos, de sôfregas 
impaciências e de aspirações ardentes. Nenhuma outra, de fato, até 1930, 
imprimiu ao nosso sistema de educação uma direção social, tanto quanto 
nacionalista, mais vigorosa, nem levou mais em conta, no conjunto como 
nos detalhes, a função social da escola; nenhuma outra atendeu mais ao 
enriquecimento interno da escola e ao alargamento de seu raio de ação.6 
 

A reforma Fernando de Azevedo deu continuidade a um processo iniciado por seu 

antecessor no cargo, Carneiro Leão, que atuou entre 1922 e 1926. As duas reformas de 

instrução pública utilizaram enunciados semelhantes, mas perpetraram estratégias diferentes 

para implantar seus projetos. Mesmo assim, ao compartilhar os ideários de renovação 

educacional, estabeleceram entre si, não uma ruptura, como pretendia Azevedo, mas uma 

relativa continuação. Fernando de Azevedo não menosprezou as iniciativas de Carneiro Leão 

no que se refere à organização de serviços de assistência social e medicina preventiva.7 

Em janeiro de 1927, Azevedo foi convidado a integrar o quadro do governo da 

capital do país, como Diretor Geral de Instrução Pública. Seu nome foi indicado ao prefeito 

Antônio Prado Júnior por seu antecessor no cargo, Renato Jardim, pelo presidente 

Washington Luís e pelo secretário deste, Alarico Silveira, o qual foi o responsável por 

transmitir o convite. 

Sua nomeação refletia, assim, a rede de articulações e contatos que acompanharam 

Azevedo desde sua inserção na vida pública, por meio do trabalho jornalístico em São Paulo, 

como veremos neste capítulo. 

A chamada Escola Nova, na qual a reforma se baseava, pregava o apreço aos 

elementos e manifestações cívico-patrióticos, a alfabetização e a difusão da escola pública. 

Pautadas nos ideal de renovação educacional, foram realizadas as reformas de 

Sampaio Dória, em 1920, em São Paulo; a de Lourenço Filho, em 1923, no Ceará; e a de 

Anísio Teixeira, em 1925, na Bahia. Essas reformas estavam inseridas num movimento de 

                                                           
6 AZEVEDO, Fernando de. “A Transmissão da Cultura. In: A Cultura Brasileira, São Paulo: Melhoramentos, 
1958. p. 656. 
7 A este respeito ver a análise apresentada no recente trabalho: PAULILO, André Luiz. Reforma educacional e 

sistema público de ensino no Distrito Federal na década de 1920 (tensões, cisuras e conflitos em torno da 
educação popular), 2001. Dissertação de Mestrado. 
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difusão da escola que Jorge Nagle8 denominou de “entusiasmo pela educação” e que teria se 

iniciado por volta de 1915. Uma de suas características era o combate à estrangeirização do 

Brasil, cujas medidas foram promover a língua pátria e o fechamento de escolas estrangeiras 

no sul do país.9 Inquéritos para dimensionar a realidade educacional e congressos para 

realização e divulgação de estudos e pesquisas sobre a educação também fizeram parte desse 

momento. 

Em 1927, segundo Nagle, começaria o período de “otimismo pedagógico”, que se 

caracterizaria pela introdução sistemática das idéias da Escola Nova nas escolas primárias e 

normais, criando um novo modelo escolar, no qual o aspecto técnico predominava sobre o 

político. Pautadas nessa concepção educacional, foram realizadas as reformas de Francisco 

Campos em Minas Gerais, em 1927; a de Fernando de Azevedo, no Rio de Janeiro; a de 

Carneiro Leão, em Pernambuco, em 1928; a de Lourenço Filho, em São Paulo, em 1930; e a 

de Anísio Teixeira, no Rio de Janeiro, a partir de 1931. 

Essas reformas da instrução pública foram fundamentadas na idéia forjada pelo 

imaginário republicano, que concebia a educação como “signo da instauração de uma nova 

ordem”, como meio de concretização efetiva do progresso.10 A envergadura de tal função 

atribuída à educação colocava a escola como centro do processo que alçaria a nação ao novo, 

ao progresso. A educação passou a ser apregoada como solução para os problemas sociais, e a 

escola, como local onde se realizariam as mudanças essenciais para articular tais preceitos. 

Além disso, como argumenta Clarice Nunes, a modernização urbana e cultural pela 

qual a cidade do Rio de Janeiro passava no período, refletia-se na educação, evidenciando a 

estreita relação entre a escola e a cidade.11 

Para Marta Carvalho, a Escola Nova associava pedagogia e eficiência e, desse 

modo, nas reformas fundamentadas em seus preceitos, como a de Fernando de Azevedo, 

observa-se uma mudança do discurso pedagógico que, além de privilegiar o caráter técnico, 

objetiva uma educação integral, pois crê na educabilidade da criança respeitando a natureza 

infantil.12
 

Nesse projeto de transição para a modernidade capitalista ou nos sucessivos 
deslocamentos operados no ideário liberal, a força motriz está na cultura, 

                                                           
8 Marta Maria Chagas de Carvalho analisa o pensamento de Jorge Nagle a respeito do assunto em: Molde 

Nacional e Fôrma Cívica: higiene, moral e trabalho no projeto da Associação Brasileira de Educação (1924-
1931).  
9 As escolas estrangeiras no sul do país foram fechadas em 1918. 
10 CARVALHO, Marta Maria Chagas de. A Escola e a República, São Paulo: Brasiliense, 1989. p. 9. 
11 A este respeito ver: NUNES, Clarice. A escola redescobre a cidade. Reinterpretação da modernidade 
pedagógica no espaço urbano carioca/ 1910-1935. Tese de Doutorado, Universidade Federal Fluminense, 
Niterói, 1993. 
12 CARVALHO, Marta Maria Chagas de. Molde Nacional e Fôrma Cívica: higiene, moral e trabalho no projeto 
da Associação Brasileira de Educação (1924-1931). 
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particularmente na concepção de cultura pragmática, portanto, moderna, 
simbolizando oposição à metafísica e à ausência de diretrizes. Para os 
pioneiros da educação renovada, a cultura era a via para a promoção de uma 
ampla reforma das consciências, maneira pela qual realizava-se o essencial 
do projeto liberal: a revolução dentro da ordem.13 

 

Carlos Monarcha sinaliza para um aspecto que vai marcar a implantação dos 

conceitos escolanovistas no Brasil: o de cultura pragmática. Além disso, outro fator 

fundamental para a compreensão da reforma azevediana é o de "revolução dentro da ordem". 

Gozando do amplo apoio do então prefeito do Distrito Federal, os artífices da reforma 

primaram pela ordem. Um dos indícios que viabilizam essa discussão é o do embate travado 

por ocasião da aprovação do projeto de reforma na Câmara Municipal. Ademais, a leitura dos 

artigos de jornal escritos na época revela essa posição paradoxal dos reformistas: ao mesmo 

tempo em que se mantinham "na ordem", ou seja, sob a égide do governo municipal e federal, 

apresentavam objetivos de renovação educacional revolucionários, no sentido pedagógico, 

sem, contudo, ferir ou desconsiderar a ordem instaurada pelo governo. 

A modernidade será sempre tema de manifestação e de ambigüidade. Por isso, não é 

estranho que, como aponta Clarice Nunes, “a escola carioca como palco de reinvenção do 

moderno condensa as contradições da cidade. Uma delas se expressa na sua relação com o 

tempo. Todo o período que se autodenomina moderno permanece obcecado pelo passado.”14 

De acordo com Octávio Paz,15, com o tempo o moderno se torna tão aceitável quanto 

o antigo. Para ele, “tradição não é continuidade e sim ruptura e daí que não seja inexato 

chamar à tradição moderna: tradição da ruptura.”16 Isso pode explicar por que se optou pelo 

estilo neocolonial, na arquitetura escolar erigida na reforma Fernando de Azevedo. Se a opção 

fosse por um estilo moderno, ele se tornaria ultrapassado após alguns anos, ao passo que o 

neocolonial já representava a tradição. Esse raciocínio foi desenvolvido por Habermas, que 

afirma que o novo: 

[...] se ultrapassa e desvaloriza mediante a novidade do próximo estilo. 
Todavia, enquanto aquilo que é meramente moda fica fora de moda quando 
se torna passado, a modernidade guarda um secreto vínculo com o clássico. 
Desde sempre se considerou clássico aquilo que sobrevive aos tempos: no 
entanto, o testemunho moderno, em sentido enfático, já não extrai tal força 
da autoridade de uma época passada, mas unicamente da autenticidade de 
uma atualidade passada.17 

 

                                                           
13 MONARCHA, Carlos. A reinvenção da cidade e da multidão. Dimensões da modernidade brasileira: a Escola 
Nova. São Paulo: Cortez, 1990. p. 17. 
14 NUNES, Clarice. op. cit. 1993. p. 104 
15 PAZ, Octávio. Signos em rotação, São Paulo: Perspectiva, 1990. p. 134. 
16 Ibdem. 
17 HABERMAS, Jüngen. “Modernidade – um projeto inacabado”, In: ARANTES, Paulo. Um ponto cego no 

Projeto Moderno de Jüngen Habermas. São Paulo, Brasiliense, 1992. p. 101. 
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Uma das principais características da modernidade é a sua vocação para a 

constituição de projetos.18 Nesse sentido, a reforma idealizada por Fernando de Azevedo era 

moderna, pois, assim como a modernidade, elaborou projetos de intervenção social, nos 

âmbitos educacional e arquitetural. 

A preocupação com a elaboração de um projeto, de um plano de trabalho 

devidamente detalhado e aprovado pelas instâncias competentes, foi marcante no primeiro 

ano de Azevedo no cargo de Diretor Geral de Instrução Pública. Ao assumir o posto, sua 

primeira providência – diagnosticar a realidade escolar – já se relacionava com este objetivo, 

pois visava coligir informações a partir das quais seria composto o projeto de reforma 

educacional. Projetar é um comportamento moderno que engendra a crença no imediatismo 

incorporada pela idéia de reforma.  

O projeto moderno é constituído com o objetivo de ser efetivamente realizado; assim, 

está diretamente ligado à prática. E é também uma forma de organizar essa prática, para que 

ela possa ser concretizada de forma rápida e eficiente. Esse empenho em atingir os objetivos 

propostos traduz-se sob a forma de um forte pragmatismo, anunciado nas ações e no próprio 

texto dos planos de trabalho. Entretanto, deve-se salientar que esse imediatismo não estava 

dissociado da teoria; ao contrário, fundamentava-se em teorias, estudos, pesquisas e dados 

científicos meticulosamente averiguados. 

Em seu discurso, amplamente divulgado na imprensa, Azevedo traçou um quadro da 

situação da educação na capital federal e o seu plano de ação, comprometendo-se a dedicar-se 

ao empreendimento. 

Entre os aspectos particulares desse plano de organização geral a ser 
maduramente estudado e debatido, alguns, de uma evidência agressiva, já se 
podem enunciar sem precipitação de julgamento. Estão, nesse caso, a 
reorganização da Diretoria de Instrução Pública, com o restabelecimento 
conseqüente de seu almoxarifado privativo; a reforma do ensino normal; a 
questão do melhor aproveitamento dessa multidão de 180 professores da 
Escola Normal, a cuja atividade utilíssima será preciso dar oportunidade 
para se expandir em toda a sua eficiência; a construção e instalação, a mais 
completa possível, de prédios para escolas; a organização do ensino 
primário, gratuito e obrigatório, com a redução das escolas a três tipos 
fundamentais, urbano, rural e marítima (isolados ou reunidas), 
correspondentes às condições peculiares de três meios sociais diferentes, e, 
quanto possível, com sua oficina, seu campo de experiências ou seu museu 
de aparelhos de pesca; anexação do ensino técnico elementar ao maior 
número de escolas primárias; a eliminação das instituições ociosas ou 
parasitárias; remodelação do serviço de inspeção; e a reforma do ensino 
técnico e profissional, ajustado ao sistema geral de educação e com um 

                                                           
18 A noção de moderno fundamenta-se basicamente na contestação e na ruptura em relação ao antigo; para tanto 
era preciso propor o novo por meio de projetos concretos. Um dos papéis da Vanguarda era justamente este. 
Habermas defende, em seu texto Modernidade – um projeto inacabado, que a própria Modernidade fosse um 
projeto.  
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programa específico segundo as necessidades técnicas e profissionais mais 
sensíveis das regiões em que se instalarem ou estiverem instaladas essas 
escolas. [...] 19 

 

Azevedo propôs, como início dos trabalhos, três medidas de sondagem, para 

reconhecimento da realidade escolar na capital federal, antes de iniciar a reforma. No discurso 

proferido em sua posse no cargo, explicita esse plano de trabalho e sua relevância, 

considerando que a primeira dessas medidas deveria ser o recenseamento escolar.  

Se antes de um contacto mais intimo com o vosso apparelho pedagógico de 
institutos ainda em formação, justapostos e quase sempre estranhos uns aos 
outros, me é lícito traçar um programma de idéas, nas suas linhas geraes, 
parece-me que este deverá começar pelo recenseamento escolar 
indispensável ao conhecimento exacto da situação. Não se poderá abordar 
efficazmente o problema da organização do ensino primário e da localização 
das escolas, sem dados censitários que nos dêm a consciência nítida do 
numero das creanças em edade escolar, distribuídas por todos os recantos do 
districto.20 

 

As outras duas linhas iniciais de trabalho eram o inventário dos edifícios escolares 

existentes e a elaboração de um plano geral de reforma educacional. 

O recenseamento constituiu a primeira grande polêmica relacionada às providências 

da renovação escolar pretendida por Azevedo, e enfrentou forte oposição. Os jornais 

acompanharam e debateram todos os aspectos relativos ao assunto. Desde seu primeiro ato 

concreto – o censo –, a reforma dividiu a imprensa em dois grupos: o que se posicionava a 

favor, apoiando, e o que se posicionava contra, criticando o empreendimento.21 

A contratação do professor paulista Sud Mennucci, para dirigir o recenseamento, 

constituiu o primeiro ponto de discussão e provocou críticas da opinião pública, insatisfeita 

com a “importação de especialistas”. O debate foi intensificado pelo fato de o prefeito ser 

paulista e de o novo diretor de Instrução Pública ser mineiro. Alternando indignação 

agressiva, pautada no bairrismo, com bom senso – considerações de que, não sendo carioca, 

Sud Menucci não conheceria a topografia da cidade, o que prejudicaria o trabalho –, os jornais 

se pronunciaram a respeito do assunto.22 

Outro ponto levantado pela crítica foi a realização do Recenseamento Geral, em 

1920, por Bulhões Carvalho, da Diretoria Geral de Estatística, que “se colocou inteiramente à 

                                                           
19 “A posse do novo diretor da Instrução Municipal.” O Jornal do Brasil Rio de Janeiro, 21 jan. 1927. 
20 AZEVEDO, Fernando de. A Reforma do Ensino do Distrito Federal. Discursos e entrevistas. São Paulo: 
Melhoramentos, 1929. p. 13-14. 
21 O jornal A Pátria, por exemplo, expressava otimismo em relação ao censo, avaliando-o como pertinente e 
necessário, enquanto um dos mais ferrenhos opositores do censo foi O Globo, que atacava frontalmente, 
afirmando ter o apoio da população, que enviava cartas à redação. 
“Far-se-á mais uma vez a reforma da Instrução Pública.” A Patria, Rio de Janeiro, 16 fev. 1927. 
“Um recenseamento escolar!” O Globo, Rio de Janeiro, 18 mar. 1927.  
22 JUNIOR. “Chronica do ensino.” O Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 16 fev. 1927. 
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disposição do diretor da Instrução Pública, franqueando-lhe, e a quem quisesse consultá-los, 

os mapas demográficos bem como outros quaisquer documentos elucidativos do assunto.” Os 

jornalistas do jornal O Globo consideraram que o referido recenseamento ainda teria validade, 

se os dados por ele coligidos fossem atualizados pelos do serviço demógrafo-sanitário da 

Saúde Pública, dirigido por Sampaio Vianna, sendo, assim, desnecessária a mobilização de 

recursos e pessoal para a realização de um outro censo.23 

Para a realização do censo, as aulas foram suspensas, atrasando e alterando o início 

do ano letivo; e exigiu-se que as professoras primárias trabalhassem na empreitada sem nada 

receber, pelo acúmulo de função. Esses aspectos contribuíram para exaltar ainda mais a crítica 

dos jornais à reforma. 

A exigência do trabalho gratuito das professoras era percebida pelos jornais como a 

expressão de uma política de “dois pesos e duas medidas”, quando comparada à situação dos 

responsáveis pela administração do censo e da instrução pública municipal, os ditos 

“especialistas”, que, ao contrário das professoras, recebiam pelo trabalho. 24 

Como, pois, os especialistas de São Paulo, que estão fazendo por dinheiro, 
como profissionais, o que exigem que o magistério faça por patriotismo, 
impõem penas a quem não quiser ou não puder ajudá-los a subir e a ganhar 
seus honorários?25

 
 

A intensidade da oposição ao censo e do ataque da imprensa demonstrou a 

necessidade de se investir na formação de uma opinião pública favorável à Reforma. 

A realização do inventário dos edifícios escolares existentes, que já estava prevista, 

objetivou analisar a adequação desses prédios como instituições de ensino e promover a 

aproximação do poder público à sociedade escolar, no intuito de reverter a hostilidade 

enfrentada pela renovação escolar em aprovação. 

Assim, a Diretoria Geral de Instrução conciliou o propósito de imprimir maior 

visibilidade às realizações da administração pública à proposta de reconhecer a realidade 

educacional, promovendo visitas aos prédios escolares do Distrito Federal. Tais visitas, por 

contarem com a presença das mais altas autoridades nacionais, como o presidente Washington 

Luís, o prefeito da capital federal, Antonio Prado Júnior, e o diretor geral da instrução pública, 

Fernando de Azevedo, eram amplamente cobertas e divulgadas pela imprensa.  

Em companhia do professor Sud Menucci, chefe da comissão do 
Recenseamento Escolar e do jornalista Agripino Grieco, o Dr. Fernando de 
Azevedo, diretor da Instrução, esteve ontem na Ilha do Governador, em 

                                                           
23 “Sem desperdício de esforço, tempo e dinheiro.” A Noticia, Rio de Janeiro, 20 mar. 1927.  
24 “Dois pesos e duas medidas.” O Globo, Rio de Janeiro, 22 mar. 1927. 
25 “127.496 meninos e 128.315 meninas! Duas eloqüentes cartas ao Globo”. O Globo, Rio de Janeiro, 22 mar. 
1927. 
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visita às escolas municipais que vem percorrendo uma a uma, a fim de 
melhor conhecer o seu funcionamento e as suas necessidades. 
É, em verdade, um fato de nota o interesse que o atual Diretor do 
Departamento da Instrução Municipal vem manifestando pelos 
estabelecimentos de ensino primário que superintende. Não somente tem 
procurando estudar o problema da instrução na sua generalidade mas busca 
um conhecimento direto, fiscalizando pessoalmente as escolas e sentindo de 
perto os anseios do magistério [...]26 

 

Dessa forma, o projeto de reforma angariava a simpatia da imprensa e da sociedade. 

A presença das autoridades, principalmente do Diretor Geral de Instrução, era vista pela 

opinião pública como manifestação de interesse real da administração municipal pela 

educação. Além disso, o diagnóstico das instalações escolares evidenciou a premente 

necessidade de se providenciar prédios próprios e adequados às escolas. Com isso, verifica-se 

um movimento de apoio por parte da imprensa que, ainda que com um certo receio, 

comprovava a seriedade do projeto de reforma. 27 

As ocasiões das visitas das autoridades eram cercadas de pompa, com manifestações 

de apreço dos alunos e do corpo docente das escolas. Um artigo publicado no Jornal do Brasil 

revela como eram feitas essas visitas e a sua repercussão na imprensa e na opinião pública. 

O Sr. presidente da República, em companhia do prefeito e do diretor da 
instrução, visitou ontem, pela manhã, algumas escolas municipais. 
Além da Escola Normal, percorreu o Sr. Washington Luis as escolas 
“Pereira Passos”, “Rio Grande do Sul”, “Equador”, “Prudente de Moraes” e 
“Vicente de Ouro Preto. 
Na escola Vicente de Ouro Preto, foi o Sr. presidente da República recebido 
pelo corpo docente do estabelecimento, entoando os alunos o hino nacional. 
A diretora da escola, d. Maria do Carmo Vidigal Neves dirigiu, então, uma 
saudação ao chefe do Estado. 
Salientando a honrosa visita ao estabelecimento, interpretou-a como uma 
esperança para o ensino primário do Distrito Federal. Exprimiu a confiança 
do magistério na atual administração da cidade, na qual reconhece boa 
vontade e interesse em pról do município. 
Ainda por iniciativa do corpo docente da escola, foi servido um “lunch” aos 
presentes, retirando-se, em seguida, o Sr. presidente da República, o 
prefeito e o diretor de Instrução para a Escola Pereira Passos, onde, como 
nas demais, teve o chefe do Estado expressiva recepção.

28
 

 

As visitas eram registradas, tanto pelos fotógrafos dos jornais que contavam com 

esse recurso, quanto pelo fotógrafo da prefeitura, Augusto Malta. 

Enquanto as autoridades inspecionavam as instalações escolares, os fotógrafos 

registravam imagens da situação dos prédios e das homenagens prestadas aos visitantes. Essas 

                                                           
26 “O diretor da Instrução visita as escolas.” A Pátria, Rio de Janeiro, 5 mar. 1927. 
27 PIMENTA E SILVA. “Se a curiosidade não fosse só de número de alunos...” O Globo, Rio de Janeiro, 26 mar. 
1927. 
28 “A visita presidencial às escolas primárias.” O Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 25 set. 1927. 
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fotografias tinham caráter documental e jornalístico e ofereciam à sociedade carioca imagens 

inquestionáveis da preocupação do poder público com os problemas educacionais.  

A constatação de que apenas poucas escolas ocupavam prédios próprios e de que 

somente alguns desses prédios haviam sido construídos com o objetivo de abrigar escolas 

motivou a constituição de um projeto de construção escolar, influenciado pela política de 

exaltação do nacional. Esse aspecto será estudado no terceiro capítulo, no que tange à relação 

entre fotografia e arquitetura. 

Ainda sobre as visitas das autoridades às escolas, é preciso mencionar que o interesse 

não se referia meramente aos prédios, mas enfocava também o exame da cultura escolar em 

vigência no período. Com vistas à remodelação do sistema educacional pautada pelos 

princípios escolanovistas, havia a preocupação por parte da Diretoria Geral de Instrução 

Pública em diagnosticar também a situação da prática escolar, verificando a eficácia das 

inovações implementadas anteriormente, durante a gestão de Carneiro Leão. 

Após a realização dessas duas medidas iniciais de reconhecimento da realidade 

escolar – o censo e os inquéritos sobre os prédios –, a Diretoria Geral de Instrução Pública 

empenhou-se em elaborar o projeto da reforma anunciado na posse do novo diretor, com base 

nos dados obtidos pelo trabalho dos recenseadores e na inspeção que as autoridades haviam 

feito nas escolas. 

Ao ser submetido à aprovação do Conselho Municipal, o projeto de reforma da 

educação, elaborado por uma comissão de professores e inspetores escolares presidida por 

Azevedo, gerou debate, não só neste fórum, como também em toda a sociedade, pois os 

veículos de imprensa acompanharam e ampliaram a discussão. As inovações pretendidas e 

apresentadas no projeto suscitaram divergências entre os componentes do Conselho e entre 

este e os responsáveis pelo projeto.  

Apoiado por uma minoria e obstruído pela maioria dos intendentes, o projeto 

percorreu uma tumultuada trajetória, até ser aprovado. A maioria, liderada por Pache de Faria, 

realizava manobras com o intuito de impedir a sua aprovação. Tirava-o da pauta do dia, 

prorrogava as discussões e impossibilitava a suficiência de quorum para sua votação. 

Os jornais posicionaram-se, dividindo-se entre favoráveis e contrários às proposições 

reformistas. Um amplo levantamento do debate jornalístico, no que tange à reforma 

azevediana, foi realizado por Nelson Piletti.29 

                                                           
29 PILETTI, Nelson. A Reforma Fernando de Azevedo Distrito Federal, 1927-1930. Dissertação de Mestrado. 
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 1978.  



 60

Todos os aspectos referentes ao assunto foram cobertos à exaustão pela imprensa, 

desde a especulação quanto à renúncia de Azevedo ao cargo, devido aos entraves enfrentados 

pelo projeto, até problemas de âmbito pessoal. 

Dentre os principais pontos de embate figura o relativo à contratação de funcionários. 

Enquanto Azevedo defendia que, para tanto, deveria haver a realização de concursos públicos, 

o Conselho Municipal pretendia que as contratações fossem efetivadas pelo sistema de 

nomeação pelo prefeito. O sistema de contratação também é apontado como a primeira causa 

de entrave na aprovação do projeto, que foi, inicialmente, recebido com entusiasmo pelo 

legislativo, mais pela possibilidade de novas nomeações do que pelo aspecto pedagógico.30  

Um acontecimento acirrou o interesse da imprensa pela questão e intensificou suas 

críticas ao Conselho. Em plena discussão do projeto, Oliveira Menezes, filiado à maioria, atira 

em Orestes Barbosa. Apesar de ter errado o alvo, a imprensa sente-se atingida, pois Orestes 

Barbosa, além de intendente, era jornalista. Ofendida, a imprensa passou, acintosamente a 

atacar a maioria e, conseqüentemente, a apoiar o projeto. 

Maurício de Lacerda, sem filiação a nenhuma corrente política, como maior defensor 

do projeto no Conselho também recebeu o apoio da imprensa.  

Em meados de dezembro de 1927, a situação chegou a um ponto crítico, pois o 

projeto deveria ser aprovado antes do final do ano, ou não haveria a disponibilidade de 

orçamento para o empreendimento. Maurício de Lacerda conquista o apoio da minoria 

liderada por Irineu Machado e, para pressionar a aprovação do projeto de reforma 

educacional, cria obstáculos à aprovação do orçamento para 1928. Assim, dada a urgência e a 

falta de consenso, cogitou-se a modificação do projeto, o que ocasionou nova leva de 

discussões. 

Com o objetivo de postergar as discussões e possibilitar a aprovação do projeto, 

elaborou-se um Projeto Substitutivo, sancionado pelo Conselho em 26 de dezembro de 1927. 

As discussões que se seguiram a tal manobra podem ser acompanhadas nos jornais. 31
 

Finalmente, o Conselho aprovou o projeto nos últimos minutos da noite de 31 de 

dezembro de 1927. Entretanto, para que o projeto de reforma fosse de fato aprovado, deveria 

ainda passar pela sanção do prefeito. Desse modo, foi novamente alterado, voltando à forma 

original, pois fora aprovado pelo Conselho Municipal desvirtuado em pontos essenciais, de 

acordo com a concepção de Azevedo. 

                                                           
30 “O interesse do Conselho...” O Paiz, 11 nov. 1927. 
31 Ver: PILETTI, Nelson. A Reforma Fernando de Azevedo Distrito Federal, 1927-1930. Dissertação de 
Mestrado. Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 1978. 
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Assim, somente no início de 1928, após nova polêmica e diversas instâncias de 

recursos, o projeto da reforma da Instrução Pública do Distrito Federal foi aprovado e 

sancionado pelo prefeito, em 23 de janeiro, tal como havia sido proposto por Fernando de 

Azevedo.  

Enquanto projeto, a idéia da reforma abrangia todas as expectativas de seus artífices, 

encabeçados por Fernando de Azevedo. A ênfase da educação como forma de concretização 

do progresso do país teve no projeto da reforma uma contundente expressão: passou, do 

âmbito do imaginário republicano e das aspirações da intelligentsia brasileira comprometida 

com esse ideal, para o campo das possibilidades. 

  

1.1.2 Novos fins, novos meios 

 

A nova reforma de ensino, inspirou-se, como se conclui de 
tôdas as suas disposições fundamentais, no propósito de dar à 
escola uma consciência profunda de sua tarefa social e 
nacional e de a aparelhar dos meios necessários à realização 
dessa tarefa poderosamente educadora, tanto pela intensidade, 
como pela extensão de sua influência”32 

 
 
O reformador explicita, assim, uma das principais características da reforma: a 

renovação da materialidade escolar. Para estabelecer novos fins para a educação nacional, foi 

preciso antes fornecer às escolas novos meios. Esses meios traduziam-se na construção de 

prédios próprios para as escolas, capazes de atender às necessidades de um estabelecimento 

destinado ao ensino; na aparelhagem das escolas profissionais (maquinário, instrumentos, 

ferramentas, matéria-prima); na provisão de materiais especificamente educacionais (cartazes, 

globos). 

Permeando as transformações renovadoras, pairava um princípio escolanovista, 

fundamental para os reformistas, que deveria ser atendido sempre que possível: a importância 

da observação e da experimentação. A educação deveria ser orientada no sentido do “ver” ao 

“fazer”. Para atender a esse objetivo, procurou-se aparelhar o sistema educacional com 

recursos como os museus escolares e o cinema educativo. Contudo, para implementar a 

projeção de filmes educativos era necessário, antes, providenciar as máquinas de projeção, as 

salas apropriadas e os filmes. Portanto, para atingir o fim de dotar a educação brasileira desse 

moderno recurso de ensino, era preciso fornecer os meios, ou seja, o aparato material. O 

                                                           
32 AZEVEDO, Fernando. de. Novos caminhos e novos fins. A nova política de educação no Brasil. São Paulo: 
Melhoramentos, s.d., p. 69. 
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museu escolar também estava fortemente calcado na materialidade. Com base no princípio da 

nova pedagogia de fundamentar a educação na experimentação, criou-se o museu escolar, 

com o intuito de ampliar as possibilidades de visualização, localizando-o dentro das escolas e 

incentivando-as a participar na formação das coleções, que deveriam ter início no universo 

mais próximo dos alunos. 

Há, ainda, o caso das exposições pedagógicas, organizadas com o produto do 

trabalho dos alunos no decorrer do ano letivo. Dessa forma, a materialidade escolar também 

assumia a função de um fim.  

Na reforma azevediana, as relações ensino-aprendizagem mereceram especial 

atenção. Entretanto, para torná-las operacionais, era necessário repensar e reorganizar, não só 

as instalações escolares, mas também o próprio sistema educacional. 

Na concepção reformista, o fundamental era a finalidade a ser atribuída à escola. Tal 

finalidade pautava-se em uma tríade fundamental: escola única, do trabalho e da comunidade. 

Para Azevedo, “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.”33 

O que define o princípio da escola única é o espírito democrático. A escola formada por 

todos os elementos da sociedade constituiria a base da educação e, como base do sistema 

educacional democrático, deveria receber atenção no plano de reforma, pois “prepara hoje e 

assegura para amanhã a unidade dos cidadãos é a pedra angular do novo edifício.”34 

O papel do Estado seria o de obrigar todos a uma “formação inicial comum” e, para 

tanto, tornar a educação acessível pela gratuidade. Na concepção do educador, a escola deveria 

ser uma para todos, deveria ser única.  

O princípio da escola do trabalho, segundo os ideais da reforma, foi pautado na 

premissa de que “a sociedade atual apóia-se na organização do trabalho”. Considerando que a 

escola seria parte da sociedade, deveria acompanhar o desenvolvimento desta. A finalidade da 

escola seria ensinar a trabalhar, técnica e disciplinarmente,  formando cidadãos aptos a ingressar 

no sistema de trabalho. Despertar na criança a consciência da relevância do trabalho eficiente e 

produtivo passou a ser um dos objetivos educacionais. 

Com base no princípio da escola ativa, na qual as atividades deveriam ser aproveitadas 

como instrumentos ou meios de educação, ou seja, o trabalho como meio de aprendizagem, o 

trabalho constituir-se-ia como fim da educação.  

                                                           
33 AZEVEDO, Fernando de. “A Escola Nova e a Reforma”, In: Novos caminhos e novos fins, op. cit. p. 72. 
34 Idem, p. 73. 
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O terceiro princípio – o da comunidade – seria alcançado pelo trabalho em cooperação 

na escola. Como define Azevedo: 

[...] a escola nova se propõe, por uma forma de vida e de trabalho em comum, 
a ensinar a viver em sociedade e a trabalhar em cooperação. O aluno não deve 
exercer a sua atividade isoladamente, mas, quanto possível, em grupos, em que 
a realização e a responsabilidade de um ‘trabalho’ sejam atribuídas a vários 
indivíduos, para se habituarem a agir em cooperação, afirmando a sua 
personalidade, com espírito de disciplina coordenador de esforços 
individuais.35 

 

A proposição do princípio da escola do trabalho é, assim, ampliada.  

Não se trata, apenas, de preparar o indivíduo, em si mesmo, torná-lo apto para 
o trabalho (idéia individual), mas preparar o indivíduo para a comunidade 
(idéia social), habituá-lo a desenvolver e disciplinar a sua atividade, pondo-a 
em função da atividade de outrem, para um objetivo determinado.36 

 

1.1.3. A visualidade como pedagogia 

 

Aprender a ver, a observar, é a arte de mais difícil 
aprendizagem e condição essencial a atividades 
inteligentemente orientadas.37 

Fernando de Azevedo 

 

A citação epigrafada possibilita perceber como a importância do ver, oriunda da 

sociedade, foi aplicada à educação, associada aos princípios escolanovistas. Extraídas do texto 

“A Escola Nova e a Reforma”, publicado no primeiro Boletim de Educação Pública, as 

palavras de Azevedo expressam um desses princípios.  

Materializado na reforma educacional realizada por Fernando de Azevedo, entre 

1927 e 1930, o programa escolanovista planejava organizar e renovar a educação, repensando 

os fins sociais da escola. Privilegiando a experimentação, viabilizada por novas práticas 

escolares, novos recursos pedagógicos foram incorporados ao ensino. O cinema educativo, a 

fotografia e as formas arquitetônicas dos novos prédios escolares passaram a ser considerados 

meios de formação pela arte, pela observação, pela imagem. Em suma, propunha-se que o 

saber verbalista fosse substituído pelo vivido, a partir da experiência e da observação. A 

ênfase nesses recursos é perceptível, tanto nas práticas educacionais, quanto nos discursos 

sobre a educação carioca nos anos 20, particularmente com alusão ao cinema e à fotografia, 

transparecendo, também, nos discursos relativos à arquitetura escolar. 

                                                           
35 Idem, p. 74. 
36 Ibidem. 
37 AZEVEDO, Fernando de. “A Escola Nova e a Reforma”. In: Novos caminhos e novos fins, p. 75. 
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O discurso escolanovista, contrapondo-se ao ensino verbalista, afirmava 
que a aprendizagem não ocorria por mera memorização de fatos e 
processos, mas pela compreensão mesma desses fatos e processos, que 
somente era possível pela visibilidade da experiência realizada em 
laboratório, pela excursão a locais históricos ou de interesse científico e 
pela observação da realidade circundante.38 

 

Além disso, como observa Diana Gonçalves Vidal, o ver, viabilizado pelos recursos 

visuais mencionados, congregava o nacionalismo e o projeto escolanovista, atribuindo função 

especial à percepção do “meio circundante.” 

Ver, conhecer o meio a sua volta, era, também, amar sua região e, 
posteriormente, seu país. Base do nacionalismo. Assim se expressava 
Azevedo, integrando experiência, nacionalismo e tradição em uma fala que 
pretendia sintetizar os elementos fundantes da nova concepção 
educacional.39 

 

A fotografia foi utilizada como uma das formas pelas quais a reforma se fez 

representar perante a sociedade carioca. Entretanto, ao lado do recurso fotográfico, outras 

formas de visualidade foram exploradas, para divulgar as realizações renovadoras. Nesse 

sentido, a arquitetura, o cinema educativo e os museus escolares também foram meios visuais 

empregados para imprimir um aspecto moderno à reforma, ao mesmo tempo em que 

divulgavam e construíam uma imagem positiva do empreendimento. 

A renovação educacional pôde ser visualizada pela sociedade da capital federal na 

aplicação dos conceitos da Escola Nova, nas práticas escolares e na função pedagógica da 

arte. 

A utilização do cinema no ensino e na pesquisa científica começou a ser praticada no 

Museu Nacional, que inaugurou, em 1910, a sua filmoteca. Em outras instituições de ensino e 

cultura realizaram-se, posteriormente, tentativas para o emprego do cinema educativo. No 

entanto, somente em 1928 surge a primeira lei sobre o emprego do cinema para fins escolares, 

de autoria de Fernando de Azevedo. O então Diretor Geral da Instrução Pública do Distrito 

Federal determinou e regulou a sua utilização em todas as escolas da capital do país, pelos 

decretos nº. 3.281, de 23 de janeiro de 1928, artigos 296-297; e nº. 2.940, de 22 de novembro 

de 1928, artigos 633-635. 

Em 1929, por iniciativa da Diretoria Geral de Instrução, inaugurou-se oficialmente a 

1a. Exposição de Cinematografia Educativa, cuja organização esteve a cargo de Jônathas 

Serrano e de Francisco Venâncio Filho, iniciadores desse movimento, que escreveram em 

parceria a obra “Cinema e Educação”, publicada como volume XIV da “Bibliotheca de 

                                                           
38 VIDAL, Diana Gonçalves. “Cinema, laboratórios, ciências físicas e Escola Nova”, In: Cadernos de Pesquisa, 

(89), São Paulo, 1994. p. 25. 
39 Ibidem. 
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Educação”. Os autores examinaram desde as origens do cinema até o seu papel no ensino, 

além das técnicas cinematográficas. Reconhecendo a intensa difusão do cinema no período, 

concluem que “o cinema é um facto que se impõe ao educador, ao moralista, ao sociólogo, a 

quantos podem influir no ambiente social.”40 E, portanto, a educação não poderia deixar de 

considerar e estudar o potencial desse recurso, adaptando-o para fins pedagógicos. 

A aplicação do cinema ao ensino, deve-se condicionar aos preceitos geraes 
da pedagogia. Não constitue meio exclusivo de aprendizagem, senão um 
dos meios a combinar com os demais em harmonia e solidariedade.41 

 

A utilização do cinema no ensino estava diretamente relacionada a dois fatores: 

primeiro a proliferação dessa inovação na sociedade, à qual a educação não deveria mostrar-

se indiferente, e, em segundo lugar, à clara associação entre as características do cinema e os 

princípios escolanovistas baseados na prática, na experiência e na ciência, fundamentadas na 

observação.  

Entre os educadores comprometidos com a renovação escolar no Rio de Janeiro e 

seus artífices, o cinema suscitou grande interesse, pois, de um lado, permitia o contato 

mediado com realidade, enriquecendo o ensino; e, por outro, poderia ser utilizado como 

instrumento de propaganda. 

A imagem começava a substituir a palavra no discurso educativo. A 
percepção de um tempo cada vez mais fracionado e exíguo buscava na 
representação a síntese. Pelo cinema conhecia-se o mundo: via-se o que o 
olho humano não podia captar naturalmente ou visitavam-se lugares que 
talvez nunca fossem vistos de perto. [...] Mais ainda, permitia a 
‘multiplicação dos pães’, propagação de hábitos, normas e idéias, pois o 
filme disseminava informações mais rápida e prazerosamente do que 
jornais e palestras.42 

 

O aspecto prazeroso do cinema, aludido por Diana Vidal, remete a um outro aspecto 

ao qual o cinema estava associado: o de novidade. Novidade, não só no âmbito educacional, 

como também no social, as projeções de filmes despertavam interesse e curiosidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
40 SERRANO, Jônathas e VENÂNCIO Filho, Francisco. Cinema e Educação. São Paulo, Melhoramentos, 1931. 
(Bibliotheca de Educação vol. XIV) p. 86. 
41 Idem, p. 66. 
42 VIDAL, Diana G. “Cinema, laboratórios, ciências físicas e Escola Nova”, In: Cadernos de Pesquisa, (89), São 
Paulo, 1994. p. 28. 
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1.2 A construção de um olhar: a trajetória e as influências 

de Fernando de Azevedo 

 

1.2.1 A cultura jornalística de Fernando de Azevedo 

 

A nomeação de Azevedo para o cargo de diretor Geral de Instrução Pública do 

Distrito Federal pode ter sido o resultado de uma rede de articulações que o envolveram, a 

partir de sua atuação no jornalismo. Tanto no Correio Paulistano, quanto n’O Estado de S. 

Paulo, conheceu e conviveu com pessoas que eram ou que viriam a ser eminentes no cenário 

político e cultural brasileiro. Além disso, o jornalismo promoveu sua inserção no âmbito 

político. 

Apesar de ter concluído o curso de Direito na Faculdade do Largo de São Francisco, 

em São Paulo, em 1918, não investiu na profissão; dedicou-se ao jornalismo e ao magistério. 

No que tange à docência, lecionou latim no Ginásio Anglo-Brasileiro e, a partir de 1921, 

ministrou aulas de latim e literatura na Escola Normal de São Paulo. Quanto à carreira de 

jornalista, trabalhou, entre 1917 e 1922, no Correio Paulistano e, entre 1924 e 1926, n’ O 

Estado de S. Paulo.  

A relação de Fernando de Azevedo com o jornalismo iniciou-se em 1917, no Correio 

Paulistano, como “simples escrevinhador de notícias”, como ele mesmo descreve sua 

primeira incursão nessa área. Percorreu as etapas para a ascensão na carreira, passando de 

noticiarista a comentarista, ou comentador, em 1918, e, posteriormente, assumiu a função de 

colaborador.43 

No Correio, foi responsável, durante cerca de quatro anos, pelas duas primeiras 

colunas da primeira página, aos sábados. Esses artigos foram mais tarde publicados sob os 

títulos No Tempo de Petrônio (ensaios sobre a antiguidade latina) e Jardins de Salústio (textos 

sobre história, educação e literatura). O próprio Azevedo reconhece que  

esses ensaios e trabalhos de vária ordem, publicados em tão grande 
destaque no Correio Paulistano, é que me lançaram no país, abrindo-me 
mais largas perspectivas para o magistério e o jornalismo e particularmente 
para a história e crítica literária e para atividades reformadoras nos 
domínios da educação.44 

 

                                                           
43 AZEVEDO, Fernando de. op. cit. 1971. p. 61 
44 Idem, p. 62. 
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Isso o tornou conhecido e possibilitou-lhe contatos, tanto no Correio, quanto, 

posteriormente, n’O Estado de S. Paulo. 

O exercício da profissão possibilitou a Azevedo conhecer pessoas influentes e 

eminentes homens públicos. Entre estes, Menotti Del Picchia, Alarico Silveira, Carlos de 

Campos, no Correio Paulistano; e, Júlio de Mesquita Filho, Plínio Barreto, Nestor Pestana, 

Oscar Freire, Artur Neiva, Rocha Lima, Amadeu Amaral, Léo Vaz, n’O Estado de S. Paulo. 

Azevedo manteve correspondência, durante anos, com alguns deles.45 

Em 1922, foi convidado por Júlio de Mesquita Filho para escrever um texto para a 

edição comemorativa do Centenário da Independência, do jornal O Estado de S. Paulo. Optou 

por escrever um estudo sobre a evolução do esporte no Brasil, devido à sua preocupação, na 

época, com o ensino da educação física. Em princípios de 1923, deixou o Correio Paulistano 

para assumir o cargo de redator e de crítico literário da coluna “Ensaios”, do jornal O Estado 

de S. Paulo. Permaneceu no cargo até fins de 1926, deixando-o para assumir a Diretoria Geral 

de Instrução Pública no Distrito Federal. Passou de jornalista a homem público, de noticiarista 

a notícia. 

Só deixei o Correio Paulistano quando Júlio de Mesquita Filho me convidou 
para redator de O Estado, encarregado da crítica literária, que devia sair aos 
sábados, em rodapé da quarta página desse jornal. Com toda a liberdade de 
opinião e de crítica. Essas funções que me reservou, no grande diário, eu as 
exerci desde princípios de 1923 aos fins de 1926, quando tive de sair de São 
Paulo para assumir, no Distrito Federal, o cargo de Diretor Geral da 
Instrução Pública [...].46

 
 

Atuando no Correio Paulistano e n’O Estado de S. Paulo no período anterior ao da 

reforma, Azevedo teve estreito contato com a prática jornalística. Essa experiência pode ter 

sensibilizado o educador para a importância da imprensa para a política. O essencial é 

perceber que ele se apropriou desse capital cultural e o internalizou, e que isso se refletiu na 

sua atuação como reformador e como homem público. 

Essa experiência parece ter contribuído para a divulgação da reforma nos jornais. A 

Pátria noticiou que a cooperação dos veículos de imprensa para o sucesso da reforma “foi 

pedida justamente pelo dr. Fernando de Azevedo, no dia da sua posse, falando ao nosso 

representante do valor, da conta em que tinha a imprensa e do quanto della devia esperar, 

pois, antes de mais, era jornalista.”47 

                                                           
45 Entre 1923 e 1925, Fernando de Azevedo recebeu correspondência de Amadeu Amaral; em 1925, de Plínio 
Barreto; de 1942 a 1944 de Carlos Sampaio e, em 1932, de Alarico Silveira.Parte desta correspondência 
encontra-se no Arquivo Fernando de Azevedo - IEB/USP, dividida em: ativa e passiva, sendo o segundo grupo 
mais volumoso. 
46 AZEVEDO, Fernando de. op. cit. 1971. p. 71. 
47 “Para o Dr. Fernando de Azevedo ler”; A Pátria, Rio de Janeiro, 21 jan. 1927. 
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De acordo com Clarice Nunes, no momento de tramitação do projeto de reforma no 

Conselho Municipal, a experiência anterior de Azevedo foi bastante útil “para conseguir o 

apoio da opinião pública à sua causa política.”48 

Diversas vezes Azevedo deu entrevistas aos jornais, para esclarecer pontos relativos 

ao projeto ou às realizações da reforma, ou, ainda, para pronunciar-se a respeito de assuntos 

polêmicos da empreitada. Durante sua atuação no cargo de diretor Geral da Instrução, 

concedeu seis longas entrevistas: duas ao jornal A Noite, três ao O Jornal e uma ao A Pátria. 

Essas entrevistas foram publicadas em 1929, juntamente com os discursos por ele proferidos 

sob o título de A Reforma do Ensino no Districto Federal: discursos e entrevistas, pela 

Editora Melhoramentos. Sua relação com a imprensa durante a reforma será abordada mais 

especificamente no terceiro capítulo. 

Azevedo interrompeu sua carreira no jornalismo para assumir o cargo de Diretor Geral 

de Instrução no Distrito Federal em 1927, e a retomou somente em 1966. Inicialmente 

escreveu para o periódico paulista A Gazeta, e publicou artigos no Correio da Manhã, Diário 

do Comércio, O Novo Momento e O Estado de S. Paulo até 1973.49 

 

1.2.2 Inquéritos d’O Estado de S. Paulo: pesquisa e diagnóstico 

 

Em 1926, último ano em que trabalhou n’O Estado de S. Paulo, presidiu, a pedido 

do diretor do jornal, Júlio de Mesquita Filho, aos inquéritos sobre a Arquitetura Colonial 

Brasileira, publicado em nove edições, de 13 a 30 de abril de 1926, e sobre a Educação 

Pública em São Paulo, reunidos, em 1937, na obra A Educação Pública em São Paulo, 

problemas e discussões: Inquérito para o Estado de S. Paulo. Esse título foi alterado, na 

segunda edição, em 1960, para: A Educação na Encruzilhada. 

Ao promover a realização dos inquéritos, o objetivo era o de mapear a situação da 

educação brasileira e paulista e, a partir da constatação baseada nos dados obtidos, traçar 

formas de atuação. Visava-se, portanto, fornecer informações concretas para que a opinião 

pública exigisse medidas governamentais. E não foi por acaso que o veículo que divulgou 

essa pesquisa tenha sido um jornal de grande circulação, como O Estado de S. Paulo. 

Durante a preparação dos Inquéritos, abriu-se para Fernando de Azevedo a 

possibilidade de refletir sobre a educação nacional e sobre a arquitetura colonial brasileira, 

esta última posta em foco por José Mariano Filho que, apesar de exercer a função de médico, 

                                                           
48 NUNES, Clarice. op. cit. p. 187. 
49 Os artigos estão no Arquivo Fernando de Azevedo do IEB/USP. 
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“se voltava para a nossa arquitetura tradicional como a ciência de um pesquisador da arte 

colonial e com os ardores de uma paixão romântica pelas antigas casas senhoriais.”50 

Ao mobilizar os esforços de intelectuais e jornalistas, o trabalho foi levado a termo e 

suscitou questões que, segundo Azevedo, teriam resultado em realizações concretas. Uma 

delas seria a criação da Universidade de São Paulo. Para Azevedo, o inquérito sobre a 

instrução pública em São Paulo teria sido o impulso responsável por sua fundação.51 

O Inquérito foi dividido em três partes: ensino primário e normal, ensino técnico e 

profissional, e ensino secundário e superior. Sobre esses temas reuniu as opiniões de 

especialistas, pensadores e educadores. Entre os entrevistados figuram: Reynaldo Porchat, 

Roberto Mange, Theodoro Braga, Lourenço Filho, Paulo Pestana, Amadeu Amaral, Ruy 

Paula Souza, Almeida Júnior, etc. 

Carmen Sylvia Vidigal Moraes defende a tese de que o  

inquérito de 1926 significa a sistematização da proposta educacional 
defendida por este setor liberal, traduzida pela primeira vez num plano 
perfeitamente articulado de ensino voltado para a reconstrução social, 
segundo um modelo determinado de sociedade de classes a ser construída, 
onde o exercício da dominação, a seleção das elites e a ordenação da classe 
operária se fariam basicamente através do esforço pedagógico.52 

 

Dessa forma, o inquérito representaria, não só um diagnóstico da realidade 

educacional no Estado de São Paulo, mas também uma tentativa de organização de propostas 

e idéias para fundamentar uma reforma educacional que resultasse numa transformação 

social. Essa concepção está expressa na conclusão que segue: 

[...] educação popular e preparo das elites são, em última análise, as duas 
faces de um único problema: a formação da cultura nacional [...] Antes de 
tudo, num regime democrático, é francamente acessível e aberta a classe das 
elites, que se renova e se recruta em todas as camadas sociais. À medida 
que a educação for estendendo a sua influência, despertadora de vocações, 
vai penetrando até as camadas mais obscuras, para aí, entre os próprios 
operários, descobrir ‘o grande homem, o cidadão útil’, que o Estado tem o 
dever de atrair, submetendo a uma prova constante as idéias e os homens, 
para os elevar e selecionar, segundo o seu valor ou a sua incapacidade. [...]53 

 

As conclusões escritas por Azevedo são extensas, abrangentes e reveladoras dos 

objetivos da realização dos inquéritos. A eloqüência do discurso e a ênfase na argumentação 

expressam o empenho em realizar as ações anunciadas e a convicção da necessidade de tais 

                                                           
50 AZEVEDO, Fernando de. op. cit. 1971. p. 72. 
51 Idem, p. 119 
52 MORAES, Carmen S. V. “A sistematização da política educacional dos “liberais reformadores”: o Inquérito 
de 1926.” In: Revista da Faculdade de Educação. São Paulo, FEUSP, 1994. p. 84-85. 
53 AZEVEDO, Fernando de. “Ainda as conclusões de nosso inquérito”. In.: A educação na encruzilhada. São 
Paulo: Melhoramentos, 1960. p. 267-271. 
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realizações, não só de Azevedo, como de todo o grupo de pensadores e educadores que o 

acompanharam na realização dos inquéritos. 

Como é possível perceber, nas conclusões do Inquérito, Fernando de Azevedo já 

aponta para uma utilização efetiva das informações obtidas e das reflexões decorrentes dos 

inquéritos realizados. Para ele, esse seria o passo inicial para uma transformação da educação 

brasileira, pois os inquéritos “revelaram”, com dados e pareceres, a “real” necessidade da 

atuação nesse sentido. 

Carmen Sylvia Vidigal Moraes considera que o inquérito de 26 seria a proposta de 

uma “nova” educação, pois, além da necessidade da criação da universidade, outro ponto 

amplamente e profundamente abordado foi o da educação profissional. Esse projeto 

educacional traduz o objetivo de “adequar o país às mudanças que a ‘nova sociedade 

industrial’ produzia na divisão social e na divisão técnica do trabalho.”54 

Já no Inquérito sobre a Arquitetura Colonial, que teve como base os estudos de José 

Mariano Filho, foram examinadas questões relativas aos aspectos históricos, arquitetônicos e 

urbanísticos no Brasil. 

Ao avaliar, em suas memórias, os motivos pelos quais, ao contrário do inquérito 

sobre a educação em São Paulo, aquele sobre a arquitetura colonial não foi reproduzido em 

forma de livro, Azevedo conclui que isso se deu devido ao fato de que “a arquitetura moderna 

avançou de tal modo que tornou apenas históricas ou de interesse histórico, as considerações 

sobre a arquitetura colonial.”55
 Entretanto, apesar de não ter sido reproduzido em livro, o 

inquérito sobre a arquitetura colonial vinculava-se ao movimento nacionalista do período, o 

qual apregoava um retorno ao colonial, traduzido como característica tradicional brasileira, 

como forma de afirmação do nacional. E esse colonial expressava-se principalmente na 

arquitetura. Desse modo, o inquérito não foi infrutífero; serviu, tanto para divulgar e debater o 

assunto, quanto para fundamentar novas construções com essa orientação arquitetônica, como 

exemplo, os novos prédios escolares construídos na reforma azevediana. 

Nas conclusões, Azevedo manifesta o desejo de afirmação do tradicional brasileiro e 

argumenta a respeito de seu valor arquitetônico e nacional. Para ele,  

de nada serviria esse inquérito, de caráter orientador e vulgarizador a um 
tempo, se com ele não tivéssemos o objetivo e não conseguíssemos o 
resultado de por o problema em seus justos termos e de assentar as bases de 
renovação da arquitetura, dentro do espírito tradicionalista. 

 

Como justificativa para a volta ao estilo colonial, apresentou os seguintes 

argumentos: 
                                                           
54 MORAES, Carmen S. V. op. cit. p. 101. 
55 Idem, p. 73. 
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A arquitetura colonial é, de fato, a única que fala de nossas origens 
históricas e que, trazendo caráter racial bem definido, corresponde, do ponto 
de vista das habitações privadas, à natureza do clima. Mas nessa volta às 
formas robustas e às distribuições confortáveis do plano das habitações 
coloniais, não deve apenas vibrar um entusiasmo inteligente pelas obras do 
passado, mas um impulso criador, incansável e inquieto, capaz de 
rejuvenescê-las, transformá-las para as exigências novas da vida doméstica 
[...] Aos arquitetos que queiram procurar motivos na arte tradicional, 
incumbirá, pois, penetrar-lhe a íntima significação, fundi-los ou separá-los 
para os amoldarem aos destinos dos edifícios e realizarem, pela força do 
espírito criador, a ‘adaptação’ da arquitetura colonial às novas exigências de 
conforto e necessidades sociais [...] 56

 
 

Apesar de defender a volta do estilo arquitetônico difundido em nosso período 

colonial, Azevedo pondera que não é possível um retorno completo, pois “as necessidades da 

vida moderna obrigarão os arquitetos a imaginar combinações novas e a subordinar as formas 

às urgências utilitárias.” Em sua visão, caberia ao “espírito criador”, neste caso personificado 

pelos arquitetos, adaptar o estilo aos destinos dos edifícios. 

Assim, é possível inferir que os inquéritos sobre a educação em São Paulo e a 

arquitetura colonial, além de contribuírem para a divulgação dos anseios nacionalistas, 

fundamentando-os em bases científicas, tanto no caso da educação, quanto no da arquitetura, 

cumpriram sua função no sentido de motivar realizações concretas. O vínculo entre os dois 

inquéritos ia além de terem sido ambos levados a termo por Azevedo e de terem sido 

publicados no jornal O Estado de S. Paulo. 

 

1.2.3. O ver: discussões do período sobre visualidade 

 
No final da década de 20, eram comuns as discussões sobre a importância da 

visualidade sob a forma de arte, de fotografia ou de arquitetura. O ver firmava-se como uma 

das principais características, tanto da década, quanto do início do século, pois vinha se 

constituindo desde os primeiros anos do século XX. A sociedade viveu, no período, uma 

espécie de mobilização perceptiva. 

Segundo Nicolau Sevcenko, o início do século XX foi marcado pela velocidade 

imposta pelo desenvolvimento tecnológico que impulsionou a modernidade. Nesse sentido, 

além da transformação urbanística e social, a modernidade também invadiu os meios de 

comunicação. 

 

 

                                                           
56 AZEVEDO, Fernando de. “Arquitetura colonial: VIII – As conclusões de nosso inquérito”, p. 4. 
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As modernas formas de comunicação de massas, a fotografia, o cinema e os 
cartazes reiteravam essa ênfase tecnológica sobre a ação e a velocidade, 
ressaltando ademais o papel privilegiado concedido nessa nova ordem 
cultural à imagem, à luz e à visualidade.57 

 

Na arte, as discussões em torno da concepção modernista agitaram os 

comprometidos com essa forma de expressão. Tal discussão foi difundida a toda a sociedade 

por meio da Semana de Arte Moderna, promovida justamente para ampliar o debate e para 

divulgá-lo. 

A fotografia afirmava-se como um dos ícones de modernidade. A polêmica em torno 

da questão de ser ou não a fotografia uma forma de expressão artística chamou ainda mais a 

atenção para essa forma de registro imagético. Na década de 20, o pictorialismo se firma no 

Brasil, com a fundação do Photo Club Brasileiro, que criou uma revista – Photogramma –, em 

cujas páginas o debate se torna contundente.58 

Nas primeiras décadas do século, a fotografia foi expandindo sua utilização a partir 

de sua inserção nas revistas e nos jornais. 

Quanto à arquitetura, esta vivenciava um intenso processo de aprimoramento. Além 

disso, a construção de novos prédios e a remodelação urbanística ampliava a influência da 

arquitetura na sociedade. 

O âmbito educacional absorveu essa tendência de considerar-se a visualidade como 

forma de inserção social. O interesse de educadores e profissionais da educação pela questão 

transparece nas conferências anuais promovidas pela Associação Brasileira de Educação. 

A ABE, fundada em 1924, alcançou importância a partir da atuação de seus 

associados e das conferências por ela promovidas, tornando-se, na década de 20, uma das 

“agências multiplicadoras” da Escola Nova, como a percebe Carlos Monarcha, imprimindo 

essa concepção também às reformas de ensino estaduais e no Distrito Federal, à literatura 

pedagógica e às conferências nacionais de ensino.59 

As manifestações de apoio à reforma pela Associação Brasileira de Educação 

iniciaram-se ainda durante o período de tramitação do projeto no Conselho Municipal. A 

mobilização da entidade nesse sentido resultou na criação de uma comissão cuja função seria 

a de acompanhar o processo e de transmitir esse apoio ao Conselho Municipal e ao Prefeito. 

Essa mobilização pode ser acompanhada nos jornais.  

 

 
                                                           
57 SEVCENKO, Nicolau. Orfeu estático na metrópole: São Paulo, sociedade e cultura nos frementes anos 20. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1992. p. 163. 
58 Esse aspecto será explorado no Capítulo 2. 
59 MONARCHA, Carlos. op. cit. p. 27. 
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O conselho director da A.B.E., em sessão de hontem, approvou, por 
unanimidade, a seguinte moção: ‘Considerando que a reorganização da 
instrucção publica do Districto Federal é necessidade urgente e inilludivel, 
não só desta cidade, como de todo o paiz; considerando que a solução desse 
problema deve ser estudada no ponto de vista technico, com amplo debate 
em que se manifestem todas as opiniões, podendo ser assim suggeridas as 
modificações que ocorrerem ao projecto ora em debate no Conselho 
Municipal; indicamos que seja designada uma comissão de tres membros 
para levar ao exmo. Sr. Prefeito do Districto Federal ao exmo. Sr. 
Presidente do Conselho Municipal, a expressão dos votos da A.B.E. para 
que tal assumpto tenha prompta solução. – (Assigns.) Levi Carneiro, M. 
Amoroso Costa, C. Delgado de Carvalho, C. A. Barbosa de Oliveira, 
Fernando de Magalhães, Lucia Miguel Pereira, Branca de Almeida Fialho e 
Everardo Backheuser. O presidente da associação, professor Ferdinando 
Labouriau, designou a seguinte comissao para o cumprimento dessa 
resolução: dr. Levi Carneiro, professores Amoroso Costa e Barbosa de 
Oliveira.60 

 

Registra-se também que, durante as sessões ordinárias da Associação, a Reforma foi 

tema amplamente discutido. Algumas intervenções foram, inclusive, publicadas na imprensa. 

Essas intervenções deixam transparecer as preocupações da ABE e de seus associados com os 

rumos educacionais no Distrito Federal. Percebe-se que o intuito era o de auxiliar na 

elaboração do projeto, com debates, sugestões, reflexões. O Dr. Massilon Sabóia, que 

discorreu sobre o tema “De que precisam nossas escolas?”61, procurou mapear “as mais 

urgentes necessidades para a efficiencia das escolas publicas do Districto Federal”, que, em 

sua opinião, seriam as seguintes:  

a) predios escolares; b) merenda para os alumnos, c) clinicas infantis 
especializadas d) seguro escolar obrigatório e) classes ao ar livre, colonias 
de ferias, escolas para retardados e anormaes f) campos de recreios 
organizados. Educação physica das crianças g) educação sanitária. 
Cooperacão do lar e da escola h) melhor aproveitamento das funções do 
medico escolar. Serviço de enfermeiras auxiliares i) consolidação de escolas 
e melhor transporte na zona rural. Mais conforto ao professorado. 

 

Apesar do tema central da primeira Conferência Anual de Educação, promovida pela 

ABE e realizada em Curitiba, em 1927, ser a organização do ensino primário, houve, entre as 

teses apresentadas e defendidas, algumas que versavam sobre temas relacionadas à 

visualidade. Dentre elas: a tese nº 15, intitulada “Organização dos museus escolares: sua 

importância”, apresentada por Nicephoro Modesto Falarz, da Escola Normal Secundária de 

Curitiba; a tese nº 17, “Pela educação estética”, defendida por Fernando Nereu de Sampaio; a 

nº 23, de América Xavier Monteiro de Barros, sobre “O cinematógrafo escolar”; e, a nº 25, “O 

teatro e sua influência na educação”, exposta por Décio Lyra da Silva, da Escola Normal 

Wenceslau Braz, do Distrito Federal. Esse panorama permite inferir que a preocupação em 

                                                           
60 “A Associação Brasileira de Educação e a reforma do ensino”, O Jornal, 15 nov. 1927. 
61 “Associação Brasileira de Educação Reuniu-se hontem a 8ª. Sessão ordinária”. O Jornal, 15 nov. 1927. 
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torno das expressões visuais aplicadas à educação estava presente, não só no Distrito Federal, 

como também em outros Estados do país, como o Paraná. Verificam-se, ainda, referências e 

alusões à arte e à imagem em outras teses sobre a educação moderna e sobre a unificação da 

cultura nacional, como, por exemplo, a Tese nº. 5, “Necessidades da pedagogia moderna, 

defendida por Lindolpho Xavier, e a Tese nº. 6, sobre “Divertimentos infantis”, entre os quais 

figuram o cinema, o teatro infantil, pinacotecas e museus. Sobre a unificação da cultural 

nacional foram defendidas duas teses, a nº. 43 e a nº 44, com o título: “A unidade nacional: 

pela cultura   literária, pela cultura cívica e pela cultura moral.” 

Dentre as teses mencionadas, a defendida por Fernando Nereu Sampaio, “Pela 

educação estética”,62 será aqui abordada devido a sua pertinência. Arquiteto formado pela 

Academia Brasileira de Belas-Artes, Nereu Sampaio foi docente da Escola Normal, na cadeira 

de desenho, desde 1916, e membro do conselho diretor da ABE nos anos de 1925, 1927 e 

1928. É dele o desenho da bandeira da Associação. Foi designado como arquiteto da 

Prefeitura do Distrito Federal, sendo o responsável pelos projetos das escolas Argentina, 

Uruguai e Estados Unidos. Integrou, ainda, em 1924, “um grupo de arquitetos, patrocinados 

por José Mariano Filho, que foram a Minas Gerais levantar dados para a confecção de um 

álbum destinado à coleta dos modos e dos meios adotados nas construções das cidades 

históricas de Minas.”63  

Na tese, defendida em 1927, dava especiqal importancia ao tema da arte nas escolas. 

A iniciação estética foi, portanto, até hoje, lastimavelmente imperfeita, e, 
agora, reconhecemos que a sociedade não tem cultura estética para sentir as 
artes do desenho e mal interpreta a música. A razão está unicamente nessa 
orientação pedagógica deficiente, que transformou o ensino do desenho em 
horas de suplício onde só os néscios se deleitavam [...] A iniciação estética 
precisa ser feita dentro da escola primária.64 

 

O arquiteto parece conclamar à ação, incitar a transformação, com frases como “o 

que esperamos para agir?”, aproximando-se das aspirações do Diretor Geral e do programa de 

Reforma. Em 1927, Fernando de Azevedo já havia assumido o cargo, e o projeto de 

reformulação educacional por ele elaborado encontrava-se em tramitação na Câmara 

Municipal. 

                                                           
62 COSTA, M. José F. da; SHENA, Denílson Roberto e SCHMIDT, M. Auxiliadora (org.s) I Conferência 

Nacional de Educação. Curitiba, 1927. Brasília, MEC, Sedia/INEP, IPARDES, 1997. pp. 120-122. 
63 RODRIGUES, Sul Brasil Pinto. O prédio escolar como expressão do Projeto Educacional na cidade do Rio 

de Janeiro (1930-1990). Tese de Doutorado. Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
1997. p. 112. 
64 COSTA, M. José F. da; SHENA, Denílson Roberto e SCHMIDT, M. Auxiliadora (orgs.) op. cit. p. 121. 
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Transparece de forma contundente, nas palavras de Nereu Sampaio, a intenção em 

exaltar as “coisas pátrias.” O arquiteto poderia estar, talvez, anunciando a ação e os projetos 

das novas escolas, ou simplesmente captando o afã coletivo pelo nacional 

Criemos a admiração pelas nossas coisas, pelos esplendores da nossa terra, 
de modo que a visão artística da nossa gente se ambiente no coração da 
pátria e aspire e produza algo mais brasileiro e construa, pela grandeza da 
terra que a circunda, e exalte, tanto quanto merecem, as belezas das 
maravilhas do nosso solo ubérrimo, porque assim, cantando a terra em prosa 
e verso, em música ou massa plástica, comenta-se a nacionalidade, fortifica-
se a unidade da Pátria.65 

 

Defendia a elaboração de projetos arquitetônicos com detalhes decorativos que 

primassem pela estética e pelo nacional. 

Quando a Inglaterra percebeu a necessidade de difundir a educação estética 
– porque encarou-a como um problema econômico do Estado, visando à 
preparação de massas de produtores e consumidores de indústrias de bom 
gosto e objetos de arte para embelezamento dos lares e prazer do espírito -, 
a primeira atitude tomada foi com respeito aos programas de desenho e 
modelagem das escolas primárias e profissionais; refundindo-os 
integralmente, baseando-os no objetivo fundamental de despertar o interesse 
e o gosto pelas coisas de arte. Foram tão bons os resultados que as demais 
nações não trepidaram em acompanhá-las na orientação traçada.66 

 

Entre as nações que seguiram essa orientação, o Brasil se inclui, como é possível 

perceber a partir de registros de Augusto Malta, nos quais visualizam-se as aulas de desenho e 

de modelagem nas escolas primárias e nas profissionais, masculinas e femininas. A ênfase dos 

registros dessas práticas escolares artísticas pode ser o reflexo dos anseios e aspirações dos 

artífices das realizações renovadoras, traduzidos aqui por Nereu Sampaio. 

No tocante à educação estética, o objetivo não é o de “formar gerações de artistas”, 

mas o de “educar o gosto da sociedade”, despertando o interesse pela contemplação de obras 

de arte, sejam quais forem as suas manifestações: pintura, literatura, escultura ou arquitetura. 

E como meio para desenvolver essa educação estética sugere que “aproveitemos a 

oportunidade para ressaltar o valor do manancial inesgotável que apresenta a nossa flora e 

fauna ao aproveitamento decorativo, seja na pintura ou na arquitetura, seja na escultura, na 

música ou, ainda, na literatura.”67  

Em suas conclusões, o arquiteto conclama os educadores a “aconselhar os governos 

dos estados a cuidar imediatamente da reforma dos programas de desenho, modelagem e 

trabalhos manuais nas escolas primárias, orientando-se no sentido da educação do gosto sem, 

                                                           
65 Idem, p. 122. 
66 Idem, p. 121. 
67 Idem, p. 122. 
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contudo, desvirtuar sua função pedagógica.” E ainda, “aconselhar o ensino destas disciplinas 

nos estabelecimentos profissionais com o caráter rigorosamente técnico e artístico.”68 

Embora o acesso à documentação relativa à Segunda Conferência Nacional de 

Educação, realizada em Belo Horizonte, em 1928, não tenha sido possível, devido à 

indisponibilidade do material pelo arquivo da ABE,69 a leitura de artigos de jornal fornece 

subsídios para a confirmação de que a visualidade traduzida da arquitetura foi um dos temas 

abordados nas teses. 

Publicada n’“O Jornal”, de 1º de novembro de 1928, a tese “Da arquitetura, como 

fator de Nacionalização”, defendida por José Mariano Filho, sustenta que: 

A oficialização da arquitetura nacional deveria começar obrigatoriamente 
pelas escolas primárias e secundárias, para que os jovens brasileiros se 
afeiçoassem desde a tenra infância, com a arte que lhes incumbe defender 
mais tarde. 

 

Esta afirmação retoma as de Nereu Sampaio de modo ainda mais incisivo, no que se 

refere à arquitetura. 

José Mariano Filho representa papel fundamental na difusão da arte no país em geral 

e, mais especificamente, no tocante à educação. Apesar de ser médico por formação, foi 

Diretor da Escola Nacional de Belas Artes, o que por si só já lhe conferiria um lugar de 

destaque. Além disso, Mariano Filho preocupou-se com a arquitetura de cunho nacional e 

com a arquitetura voltada à educação. Esta última, revelada em sua marcante participação 

respondendo ao inquéritos sobre Arquitetura Brasileira realizado por Fernando de Azevedo 

em 1926.  

As conferências difundiam as preocupações e questões enfrentadas pelos educadores 

de todo o país. Para Clarice Nunes, um fator favorável a Azevedo foi a divulgação que suas 

propostas tiveram nas Conferências, o que permitiu ampliar suas bases de apoio junto aos 

intelectuais.70 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68

Ibidem. 
69 Ao contrário do material relativo às demais Conferências examinadas, que foram publicadas sob a forma de 
anais ou como livro, como a primeira Conferência de 1927, a de 1928 ainda se encontra sob a forma original dos 
textos apresentados pelos conferencistas, sob a guarda da ABE. 
70 “NUNES, Clarice. op. cit. p. 187. 
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1.3.Tradição fotográfica do Rio de Janeiro 

 

1.3.1. As dimensões da modernidade na capital federal: a 

importância de ver 

 

Uma sociedade torna-se ‘moderna’ quando uma de suas 
principais atividades passa a ser a produção e o 
consumo de imagens, quando as imagens, que possuem 
poderes extraordinários para determinar nossas 
exigências com respeito à realidade e são elas mesmas 
substitutas cobiçadas da experiência autêntica, tornam-
se indispensáveis à boa saúde da economia, à 
estabilidade política e à busca da felicidade individual71 
 

 

Essa imagem à qual Susan Sontag se refere pode ser percebida como a imagem 

fotográfica que, de fato, tem esses poderes extraordinários de suprir nossa exigência de 

realidade, substituindo-a e construindo uma outra realidade. Produção e consumo de 

fotografias são as duas facetas do processo de constituição do imaginário coletivo. Esse 

processo pode auxiliar a estabilidade política, pois, como veremos, a fotografia é utilizada 

pelo poder estatal como recurso de legitimação de suas ações. Por outro lado, a fotografia 

representa a busca da felicidade individual, na medida em que possibilita, por meio do retrato, 

a auto-afirmação, o “dar-se a ver” ao mundo. 

Com essas premissas, serão examinadas essas utilizações da imagem fotográfica, 

bem como sua chegada e difusão no Brasil, mais especificamente na Corte, sediada no Rio de 

Janeiro. 

A capital brasileira acompanhou a fotografia desde os seus primórdios, em meados 

do século XIX, quando finalmente os princípios físicos desenvolvidos desde a renascença 

puderam associar-se aos químicos, tornando possível a fixação da imagem por meio da luz.  

O francês Louis Jacques Mande Daguerre é considerado o inventor da fotografia; no 

entanto, Nicéphore Niépce foi o responsável pelas primeiras experiências bem-sucedidas em 

gravar imagens. De 1829 a 1833, quando Niépce faleceu, trabalharam juntos criando 

aparelhos fotoquímicos. Em 1839, após anos de pesquisa, Daguerre tornou público o processo 

que levou seu nome – o daguerreótipo.  

                                                           
71 SONTAG, Susan. Sobre fotografia. Rio de Janeiro: Arbor, 1981. p. 147-148. 
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Apesar de o daguerreótipo ser considerado internacionalmente como o marco inicial 

da fotografia, seis anos antes, no Brasil, um brasileiro de origem francesa realizava 

experiências pioneiras, obtendo resultados concretos. Antoine Hercules Romuald Florence 

inventou, em 1833, um processo capaz de registrar o negativo da imagem em um papel 

revestido com nitrato de prata, produzindo, então, o negativo, por meio do qual poderiam ser 

feitas cópias positivas pelo contato. Entretanto, esta foi, como descreveu Boris Kossoy,72 uma 

descoberta isolada, sem repercussão e, dessa forma, a fotografia só foi conhecida no Brasil 

quando chegou trazida da Europa. 

O desenvolvimento da técnica motivou a expansão da fotografia. O daguerreótipo, 

inventado por Daguerre, em 1839, foi o responsável por divulgar a fotografia, mas era 

limitado, pois gerava uma peça única, não permitindo a reprodução. Enquanto o daguerreótipo 

tornou a fotografia conhecida, foi com a carte de viste que ela se popularizou. Introduzida por 

André Disderi, por volta de 1854, a carte de visite consistia em uma cópia fotográfica em 

papel albuminado, colada em cartão suporte com dimensões padronizadas.73 Com grande 

consumo e rapidamente disseminada, a nova técnica viabilizou o surgimento dos álbuns de 

família e a sistemática instalação de estabelecimentos fotográficos. Além do novo hábito de 

oferecer a carte de visite aos amigos e aos familiares, a publicação de imagens fotográficas, 

primeiramente em revistas semanais, posteriormente nos jornais diários; foram os fatores que 

levaram a sociedade a considerar a importância de ver. 

No Rio de Janeiro, a disseminação da fotografia foi muito rápida, ocorreu 

praticamente em concomitância com a da Europa. Chegou à Corte em 1840, apenas um ano 

após a invenção do daguerreótipo. Entusiasta da fotografia, o Imperador D. Pedro II favoreceu 

sua difusão por diversos meios. Concedeu, aos fotógrafos que decidiram se instalar no Rio de 

Janeiro, determinados direitos. Estes, por sua vez, retribuíram, expandindo a técnica 

fotográfica a curiosos ou àqueles que quisessem se profissionalizar, contribuindo para a 

difusão da inovação tecnológica dos meios de comunicação personificada pela fotografia.  

O cartão-postal, criado no final do século XIX, segundo Armando Martins de Barros, 

foi também uma das formas de divulgação das obras públicas, “devido a sua dimensão 

informativa e documental.”74  

                                                           
72 A esse respeito ver: KOSSOY, Boris. Hercules Florence – 1833:  a descoberta isolada da fotografia no Brasil. 
São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1980. 
73 KOSSOY, Boris. “A História da fotografia”. In: História geral da arte no Brasil. Volume II. São Paulo: 
Instituto Walther Moreira Salles, 1983. p. 876. 
74 BARROS, Armando Martins de. Da pedagogia da imagem às práticas do olhar: a escola como cartão postal 

no Distrito Federal do início do século. Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Tese de 
Doutorado, 1997. p. 203. 
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A intensa circulação e demanda de cartões-postais no final do século XIX e início do 

XX determinou o aumento da diversidade dos temas enfocados, englobando as realizações 

administrativas. 

Não resta dúvida da oportunidade para o governo federal, então sob a 
presidência de Rodrigues Alves, da disseminação para outras províncias e, 
principalmente para o exterior, de imagens postais enfocando o cenário 
urbano reformado.75 

 

Há que se destacar que os cartões-postais foram incorporados, não só como meio de 

divulgação, mas também como forma de propagandear as obras do governo federal brasileiro 

e da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. 

Maria Cristina Wolff de Carvalho e Silvia Ferreira Santos Wolff apontam que  

os cartões postais têm sido reconhecidos como fonte documental de 
divulgação e consolidação do gosto pela fotografia. Como as estereotipias, 
enfocavam, em seus conteúdos, todo um corolário de temas caros a uma 
sociedade ávida por conhecimento, por novidade, por status.76 

 

As pesquisadoras consideram ainda que o imaginário do século XIX foi povoado por 

imagens fotográficas veiculadas, produzidas ou encomendadas pelo poder público, 

principalmente na França, mais especificamente, em Paris.  

Foi prática nas administrações públicas a encomenda de fotografias para 
obtenção de registros, a intervalos regulares, do andamento das obras 
contratadas. O caráter elucidativo e didático das fases de composição 
daquilo que viria a ser a obra completa, e a dissecação estrutural, são 
aspectos possibilitados pela documentação fotográfica que vinham de 
encontro às aspirações cientificistas do século XIX.

77
 

 

Na primeira década do século XX, a técnica fotográfica expande seu campo de 

atuação. Mantendo-se a prática da realização de retratos em estúdios, a fotografia 

desempenha, a partir da atuação de Pereira Passos como prefeito da cidade, a função de 

comprovação e registro da cena e da transformação urbana promovida pela administração do 

engenheiro-prefeito. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 BARROS, Armando Marins de. op. cit. 1997. p. 208. 
76 CARVALHO, M.C.W. e WOLFF, S.F.S. “Arquitetura e fotografia no século XIX”. In: FABRIS, Annateresa 
(org.). Fotografia: usos e funções no século XIX., São Paulo: Edusp, 1991. p. 153. 
77 Idem, p. 154. 
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1.3.2. Pereira Passos e a consolidação da tradição fotográfica do 

Distrito Federal 

 

O engenheiro Francisco Pereira Passos, ao assumir a prefeitura do Distrito Federal, 

em 1902, empreendeu a transformação do Rio de Janeiro, de cidade colonial a cidade 

moderna. Essa cidade moderna caracterizava-se principalmente pela reorganização do espaço 

urbano, traduzida no alargamento de ruas e na demolição de cortiços localizados no centro.  

Pereira Passos residiu em Paris entre 1857 e 1860,78 período no qual o prefeito 

Eugène Haussmann empreendeu a remodelação de Paris. Entusiasmado com a possibilidade 

de aprofundar seus conhecimentos de arquitetura, hidráulica, construção de portos, de canais e 

estradas de ferro, direito administrativo e economia, empenhou-se nos estudos. Chegou, 

inclusive, a participar das discussões abertas entre engenheiros, sobre os planos e projetos de 

Alphand, um dos responsáveis pelo empreendimento. Em sua estada em Paris, o jovem 

engenheiro “hauriu lições inesquecíveis que, 45 anos depois, lhe serviram de incentivo, 

quando no Rio de Janeiro repetiu ‘mutatis mutandis’, a façanha do prefeito do Sena” 79. 

Guardadas as devidas proporções, pautada pela remodelação de Paris, realizada por 

Haussmann e testemunhada por Pereira Passos, a reformulação urbana do Rio de Janeiro 

seguiu os moldes da capital francesa, transformando as antigas ruelas coloniais em 

boulevares, como os parisienses. Antes de elaborar e implementar seu projeto, durante sua 

gestão como prefeito da cidade, Pereira Passos havia escrito, em 1874, ainda no período 

Imperial, um “plano de melhoramentos do Rio de Janeiro”. 

Em 1902 o Rio de Janeiro era uma grande cidade colonial, com o mesmo 
traçado exótico deixado pelo rígido e austero conde da Cunha e seus 
sucessores. No começo deste século, o Rio era um verdadeiro espantalho 
dos estrangeiros, amedrontando também os filhos do país. Morria-se de 
febre bubônica, febre amarela, varíola, e de outras epidemias 
horrorosamente. As estatísticas da mortandade cresciam sem cessar. [...] 
Faltava água e não havia higiene nas ruas estreitas, sujas e deselegantes.80 

 

Com esse diagnóstico, era premente a necessidade de uma remodelação da cidade, 

não só para embelezamento, de acordo com sua posição de capital brasileira, mas também 

para sanar problemas decorrentes da má organização e administração do traçado urbanístico. 

Pereira Passos foi prefeito do Distrito Federal de 1902 a 1906. A reforma urbana 

implicou ainda, além da organização do novo conjunto arquitetônico e da construção de rede 
                                                           
78 Durante este período, Pereira Passos foi funcionário da Embaixada brasileira em Paris. 
79 ATHAYDE, Raymundo de. Pereira Passos: o reformador do Rio de Janeiro - biografia e história. Rio de 
Janeiro: A Noite, s.d.. p. 109. 
80 Idem, p. 91. 
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viária e de prédios escolares, a criação do primeiro laboratório fotográfico, com o objetivo de 

documentar, por meio do recurso fotográfico, as realizações da administração municipal. Não 

por acaso o laboratório foi vinculado à Diretoria de Viação e Obras. O principal objetivo da 

criação do laboratório foi o de realizar registros de caráter documental e histórico, com o 

intuito de permitir a verificação “da transformação que operaram na cidade os melhoramentos 

em execução.”81 

Nesse sentido, a função do fotógrafo responsável pelo laboratório seria a de: 

Documentar logradouros públicos que teriam seus traçados alterados, 
fotografar estabelecimentos ligados ao Município (escolas, hospitais, 
prédios históricos que seriam demolidos), festas organizadas pela Prefeitura 
(escolares, religiosas, inaugurações e comemorações públicas e cívicas) e, 
ao mesmo tempo, flagrantes do momento, como ressacas, enchentes, 
desabamentos.82

 
 

Durante a execução do projeto de reurbanização da cidade, implementado por Pereira 

Passos, a fotografia foi utilizada também para ilustrar relatórios, como, por exemplo, o 

relativo ao Censo realizado em 1906. 

Reconhecer as iniciativas de Pereira Passos configura-se como aspecto fundamental 

para a compreensão das formas como a preocupação com a imagem foi-se tornando 

preponderante no Rio de Janeiro, e da própria forma de representação fotográfica da reforma 

Fernando de Azevedo, duas décadas mais tarde. Essa relação entre as iniciativas de Passos e 

da reforma se estabelece de modo decisivo por meio do pioneirismo do prefeito ao contratar 

um fotógrafo como funcionário da administração municipal, para registrar as transformações 

urbanas da cidade, por ele promovidas. O fotógrafo contratado por Passos, em 1903, foi 

Augusto Malta, que permaneceu no cargo até 1936. 

Além de observar a forma pela qual as transformações empreendidas por Haussmann 

se concretizaram, em sua estada na Europa, no final do século XIX, Pereira Passos observava, 

ainda, a utilização da fotografia como recurso de divulgação das realizações administrativas. 

Assim, ao implantar a reurbanização do Rio de Janeiro nos moldes parisienses, o prefeito 

importou também a fotografia como recurso documental. 

Armando Martins de Barros aponta outra experiência do engenheiro-prefeito com a 

fotografia. “Regressando ao Brasil, Pereira Passos teve a oportunidade de acompanhar a 

documentação fotográfica de estradas de ferro por cuja construção ou consultoria 

respondia”.83 

                                                           
81 Mensagem do Prefeito à Câmara dos Vereadores, set. 1905. p. 84. 
82 MALTA, Augusto. Álbum Fotografias do Rio de Ontem” apud OLIVEIRA JR., A. op. cit. p. 105. 
83 BARROS, Armando Martins de. op. cit. p. 223. 
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A precocupaça estetica com a urbe e o projeto modernizador ganha novo impulso no 

período compreendido entre 1926 e 1930, durante o qual Antonio Prado Júnior esteve 

responsável pela prefeitura do Distrito Federal. 

Oriundo de tradicional família paulista, Antonio Prado Júnior assumiu a prefeitura da 

capital federal em novembro de 1926, permanecendo no cargo até outubro de 1930, quando 

foi destituído de suas atribuições, após a deposição do presidente Washington Luís, pelos 

militares. Com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, como chefe político da Revolução de 

1930, são interrompidos os projetos do prefeito e a reforma educacional implementada por 

Fernando de Azevedo. 

Ao contrário de Pereira Passos, Antônio Prado Júnior não possuía o título de 

engenheiro; entretanto, notabilizou-se, entre outras realizações, pela elaboração de um plano 

de reurbanização da cidade, auxiliado por Alfred Agache. Apesar de não ter sido implantado, 

o Plano foi posteriormente lembrado e utilizado para orientar a localização dos prédios 

escolares construídos na gestão de Anísio Teixeira no cargo de Diretor Geral de Instrução. A 

aprovação do Plano Agache foi efetivada somente após outubro de 1930, ou seja, não mais na 

gestão de Prado Júnior. Apesar de a Revolução de 1930 ter tido a intenção de invalidar todos 

os projetos e realizações da posteriormente chamada República Velha, o Plano Agache foi 

aprovado pelo Interventor no Rio de Janeiro, Adolfo Bergamini. Foi encampado também por 

Pedro Ernesto, na administração posterior. 

Em mensagem ao Conselho Municipal, Prado Júnior explicita suas intenções em 

empreender a remodelação da cidade e procura despertar a opinião pública e o Conselho 

Municipal para “a necessidade urgente” da implementação de um projeto que inserisse a 

capital federal nos moldes modernos. 84 Nas palavras do prefeito transparece a preocupação 

com a estética, o embelezamento, ou seja, preocupação com a imagem da cidade, que, sendo a 

capital federal, deveria ser exemplar, irradiando seu modelo a todo o país. O emprego do 

termo “remodelação” já indica que se visava adaptar o Rio de Janeiro ao espírito moderno. 

Fundamentalmente, o que Prado Júnior pretendia era revestir a cidade de uma imagem 

moderna. O próprio projeto já se caracterizava como moderno, pois deveria ser concebido 

segundo orientações do urbanismo, considerado pelo prefeito como “uma ciência moderna”. 

O Plano Agache foi o primeiro plano a abranger todos os problemas urbanísticos da 

cidade e a gerar a primeira publicação do gênero no Brasil. Resumidamente, examinava os 

problemas sanitários, de abastecimento, e os demais, provocados pelo crescimento 

demográfico, ou seja, a situação urbana da cidade. Promovia um estudo comparativo dos 

                                                           
84 Mensagem nº. 617 de 30/08/1927, ao Conselho Municipal. Boletim da Prefeitura – jul./dez.1927, p. 132. 
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bairros, localidades e favelas, propondo soluções urbanísticas para o problema da favelização 

enfrentado no período e para a ocupação funcional do espaço. Ressaltava a necessidade de 

intervenção urbanística, a função urbana e a importância da estética do Rio de Janeiro. 

 

1.3.3. Augusto Malta: técnica e estilo a serviço da visão oficial 

 
 

Augusto Malta, alagoano de Paulo Afonso, nascido ainda na 
monarquia, não deu sorte no Rio de Janeiro como guarda-livros, 
como negociante de molhados e como vendedor de tecidos a 
prestação. Ainda bem para o Rio. Eu explico. Se Malta 
prosperasse numa dessas atividades, seria apenas mais um 
homem rico entre tantos ricos, sem biografia. Não tendo 
prosperado, arranjou emprego de fotógrafo municipal com o 
Prefeito Pereira Passos. Emprego que não existia, foi criado 
para ele.85 

 

 

Nessa descrição sucinta do início da carreira fotográfica de Malta, Carlos Drummond 

de Andrade, em crônica escrita para o Jornal do Brasil, indica o fato de que o cargo de 

fotógrafo da prefeitura não existia, e interpreta que Malta teria sido impelido à profissão de 

fotógrafo devido ao seu fracasso nas outras que havia tentado. Esta é a visão de Drummond; 

entretanto, indicaremos outras prováveis interpretações. 

Segundo a biografia apresentada por Oliveira Júnior, Augusto Cezar Malta de 

Campos nasceu em 1864, na cidade alagoana de Paulo Afonso, e, “em data incerta, mas com 

certeza, antes de 1889, chegou na capital do Império”86  

Malta jamais havia travado contato com uma câmara fotográfica, a despeito disso foi 

contratado pelo prefeito Pereira Passos como o primeiro funcionário público no cargo de 

fotógrafo. 

Antônio Ribeiro de Oliveira Júnior, ao analisar a trajetória de Malta, admite que “sua 

transformação em fotógrafo não é muito clara.”87 

Em 1903, Pereira Passos criou, na Diretoria de Viação e Obras Públicas, um 

laboratório fotográfico.88 Dessa iniciativa resulta o ingresso de Malta na prefeitura municipal 

como fotógrafo, função criada exclusivamente para ele e, como aponta Oliveira Júnior, 

                                                           
85 ANDRADE, Carlos Drummond de. “O Malta viu tudo.” In: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 01 mar. 1979, 
Caderno B. p. 5. 
86 OLIVEIRA JR., Antônio Ribeiro de. op. cit. p. 104. 
87 OLIVEIRA JR., Antônio R. de. op. cit. p. 104. 
88 BARROS, Armando Martins de. op. cit. p. 224. 
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“possivelmente o único naquela época em todo o país.”89 Atuou nessa função até sua 

aposentadoria, em 1936, quando foi substituído pelo filho.  

Não deixa de ser curioso o fato de Pereira Passos ter optado por Malta para ocupar 

esse cargo, pois, apesar de haver fotógrafos brasileiros já premiados, na época, como, por 

exemplo, Marc Ferrez, ele escolheu um à margem do circuito fotográfico, ou seja, que não era 

profissional, como observa Carlos Drummond de Andrade. Malta, só posteriormente dedicou-

se a estudar a técnica fotográfica. 

Uma hipótese é a de que, ao contratar um fotógrafo inexperiente, Pereira Passos 

pretendia construir a imagem que ele queria oferecer da cidade transformada por meio da 

conformação do olhar do fotógrafo responsável pelos registros. 

Outra possibilidade é a de que, para esse tipo de registro fotográfico, meramente 

documental, a mão-de-obra poderia ser mais barata. Se admitirmos que nesse período já havia 

diferença entre fotografia artística e fotografia documental, Marc Ferrez, como artista, teria 

poucas condições de se submeter ao trabalho cotidiano de uma prefeitura. Além disso, seria 

muito dispendioso para a prefeitura contratar um profissional plenamente qualificado. Passos 

chegou a encomendar “os serviços de Ferrez para produção de um conjunto fotográfico sobre 

a avenida Central, documentando a construção da obra de oito de março de 1903 a 15 de 

novembro de 1906, ano de sua inauguração.”90 Entretanto, talvez justamente pelo custo, tenha 

sido apenas para um trabalho específico. Deve-se considerar, ainda, que, com a vultosa soma 

aprovada para a realização das obras na cidade, a prefeitura não dispunha de reservas 

orçamentárias para arcar com outras despesas. Para atender ao objetivo de documentar as 

obras públicas, não seria necessário um fotógrafo profissional, mas este poderia ser formado 

no exercício da profissão. Assim, ao contratar Malta como funcionário, Pereira Passos 

garantia um registro constante da remodelação da cidade, sem o alto custo que possivelmente 

demandava a contratação de um fotógrafo profissional e/ou famoso. Isso pode revelar a forma 

como um administrador experiente articula suas ações pensando racionalmente. 

A produção fotográfica de Malta como fotógrafo funcionário da Prefeitura é vasta, 

não só na quantidade, como também na abrangência temática. A rotina do fotógrafo era 

permeada por visitas às escolas, mas também às obras públicas, às celebrações da cidade, às 

inaugurações e homenagens a personalidades públicas, enfim, tudo o que se referisse à cidade 

e à prefeitura era assunto para as suas lentes. Devido ao caráter documental, à abrangência 

temática, ao volume e à utilização sistemática de seus registros na imprensa, Augusto Malta é 

                                                           
89 OLIVEIRA Júnior, Antônio R. de. op. cit. p. 105. 
90 Ibidem. 
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considerado um dos primeiros fotojornalistas brasileiros. Diversas fotos suas foram 

publicadas nos jornais como ilustração das notícias.  

Sua estética, na produção enquanto fotógrafo-funcionário, era, portanto, limitada pela 

temática e pelos padrões que deveriam ser atendidos no que se refere a uma foto oficial. 

Denotava também consciência do circuito social do registro imagético e de seu uso como peça 

de propaganda pela administração municipal e pela Diretoria de Instrução Pública. 

Para Oliveira Júnior, “o seu fazer fotográfico, enquanto determinação dada pela ação 

do poder público o leva a posicionar sua câmera sob o mesmo ponto de vista da elite política 

que define e dirige o processo de modernização urbanística.”91 

No entanto, há que se considerar, na pesquisa, a dupla estética de Malta, apontada 

por Oliveira Júnior. Produzia imagens segundo uma estética que visava atender a padrões 

impostos por sua função, mas também segundo uma estética desenvolvida livremente em seus 

trabalhos extra-oficiais, nos quais ele registrava a dinâmica da cidade em transformação, 

Há um certo ofuscamento de sua expressão pessoal quando as fotografias 
são relacionadas aos interesses da prefeitura. Por outro lado, quando as 
fotografias são para si ou para um particular que o contrate, dá um 
tratamento expressivo que estrutura e acentua suas intenções estéticas e 
intencionalidade criadora. Nos momentos que precisa manter sua 
‘linguagem’ paralela ao discurso da modernização ou à ideologia da classe 
dominante no poder, suas fotografias mostram esse compromisso. Nos 
outros, como não poderia deixar de ser, atua de forma diferente, onde sua 
sensibilidade individual nos é compartilhada na experiência visual de suas 
imagens. Em ambas existe um padrão de qualidade em níveis mais 
elevados, demonstrando uma realização cuidadosa e habilidade técnica 
permanente.92 

 

Em sua dissertação de mestrado, Oliveira Júnior procura demonstrar que, apesar de 

ser obrigado por sua função a manter uma visão social de sentido bastante restrito e limitado, 

paralela aos discursos e objetivos do poder público municipal, Augusto Malta não foi 

destituído de uma originalidade. O autor constata que, realmente, Malta utilizava-se de 

“dispositivos composicionais complexos, iluminação expressionista ou enquadramentos 

inusitados”, em sua produção fotográfica livre do peso institucional.  

O caráter documental dos registros realizados por Malta para a prefeitura pode ser 

percebido nas referências espaço-temporais, invariavelmente presentes nessas imagens, e na 

composição adotada.  

Desse modo, o entorno do objeto enfocado também era considerado como elemento 

compositivo da imagem, e não só como complemento estético. Ao fixar imagens das fachadas 

das escolas, por exemplo, Malta se preocupava em mostrar os trilhos de bonde, os postes de 

                                                           
91 Idem, p. 111. 
92 Idem, p. 116. 
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iluminação pública e a circulação de automóveis, bem como a urbanização que circundava as 

escolas. A preocupação com esses elementos é compatível com o objetivo desses registros. 

Mostrar os trilhos de bondes próximos às escolas revelava a preocupação do poder 

público em atender às necessidades da população, pois estender a linha de bonde até as 

escolas, ou construir os prédios escolares próximos às linhas já existentes, facilitava o acesso 

dos alunos. 

Fixados na criação do laboratório fotográfico da prefeitura, os objetivos pretendidos 

para a função de fotógrafo, de documentar as obras municipais, foram atendidos por Malta ao 

longo de sua atuação no cargo. Seus registros continuaram a subsidiar decisões 

administrativas. 

Durante a reforma educacional, Malta manteve-se atento a registrar problemas que 

deveriam ser solucionados pela prefeitura. Um exemplo no âmbito escolar, dessa prática, é o 

da Escola Estados Unidos. Em fase final de construção, a escola foi visitada pelo fotógrafo, 

que deveria documentar seus aspectos arquitetônicos. Além de produzir tais registros, Malta 

detectou e documentou a situação sanitária de um rio localizado imediatamente atrás do 

prédio escolar. 

 

Imagem 7 - Escola Estados Unidos. Trecho do Rio Papa-Couve, Catumbi, ao fundo, 
fachada da escola. Fotografia de Augusto Malta. 01 abr. 1930 (AGCRJ) 

As fotografias produzidas com esse objetivo não eram publicadas, mas arquivadas, 

depois de serem analisadas pelo poder público. 



 87

Assim, apesar de todo o conjunto da produção de Malta para a prefeitura ter caráter 

documental, é possível distinguir dois grupos distintos: o dos registros produzidos com o 

intuito de auxiliar as decisões administrativas, e o dos produzidos para comprovação das 

ações do governo perante a opinião pública. 

O caráter documental dos registros realizados por Malta para a prefeitura é percebido 

principalmente na forma pela qual são compostos. As fotografias, geralmente horizontais, 

procuram fixar o plano de conjunto e o enquadramento frontal. A caracterização desses 

registros engloba ainda referências espaço-temporais invariavelmente presentes nessas 

imagens.  

Associado à idéia de registro figurativo, o enquadramento frontal realça o caráter 

documental de uma fotografia, pois todos os elementos são apresentados com nitidez e 

clareza. A escolha por esse tipo de enquadramento talvez tenha sido motivada pela finalidade 

das fotografias, ou seja, documentar os atos administrativos municipais para apresentá-los à 

opinião pública. 

No que tange a aspectos técnicos, é preciso mencionar que, basicamente, a imagem 

fotográfica se estrutura a partir dos componentes: plano, enquadramento e composição. Cada 

um desses componentes está sujeito a uma classificação específica. Para compreender a 

expressão de um fotógrafo, é preciso analisar esses componentes em seus registros. Malta 

adota, preferencialmente, o Plano de Conjunto, enfocando um determinado objeto específico, 

como a fachada, o pátio, as salas, aspectos arquitetônicos (pérgula, fonte ornamental) dos 

prédios escolares, ou conjunto de pessoas (alunos, professores, autoridades). O Plano de 

conjunto registra a harmonia de um conjunto de elementos, abrangendo um campo de visão 

no qual o ambiente desempenha caráter predominante na cena. 

Embora saibamos da existência de registros de Malta que privilegiam o 

enquadramento oblíquo, transversal,93 no conjunto documental estudado, ou seja, nas imagens 

referentes à reforma, seu enquadramento é majoritariamente frontal, centralizado.  

                                                           
93 Esse tipo de registros de Malta é encontrado em sua atuação enquanto fotógrafo de estúdio e em suas incursões 
no pictorialismo. 
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Imagem 8 - Visita de autoridades à escola Visconde de Ouro Preto. Diretor de 
Instrução Pública Fernando de Azevedo, com o Presidente Washington Luís e o 
Prefeito Antonio Prado Jr. Fotografia de Augusto Malta. 24 set. 1927 (IEB/USP) 

 

Atuando na função de fotógrafo da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Malta 

registrou a visita de autoridades às escolas, como o Presidente Washington Luiz, o Prefeito da 

cidade, Prado Jr., e o Diretor Geral de Instrução Pública, Fernando de Azevedo, durante a 

reforma educacional. 

Nesta imagem, registrada na ocasião da visita de autoridades à Escola Visconde de 

Ouro Preto, é possível ver o prefeito Antonio Prado Junior acompanhado do presidente 

Washington Luís. Fotografias como esta eram geralmente publicadas nos jornais, conforme 

foi possível constatar. Neste caso, essa não foi publicada, mas uma outra, tirada no mesmo 

momento, com sutis diferenças, o que denota a constituição de séries, características de 

reportagens fotográficas. Essa prática possibilitava, e ainda possibilita, a escolha das melhores 

fotografias para publicação, seja pelos próprios fotógrafos, seja pelos responsáveis pela 

editoração. 

Frontal, tomando-se por base a fachada do prédio, embora descentralizada, pois as 

autoridades não estão localizadas exatamente no centro da composição, a imagem registra o 

momento da saída dos visitantes da escola. As crianças, disciplinarmente agrupadas, 

aguardam a saída, reforçando, com o aspecto frontal, o registro formal da situação. 
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Na ocasião do aniversário de 25 anos da Escola Rivadávia Corrêa, o discurso da 

diretora Benevenuta Ribeiro revela um outro aspecto relativo à atuação do fotógrafo. É 

possível perceber que, pelo menos no caso daquela instituição escolar, Malta estabeleceu uma 

relação de empatia que extrapolava suas atribuições profissionais, pois foi ele o responsável 

pela formação de um arquivo, conforme o relato de Benevenuta Ribeiro: 

O grande educandário, que é a Escola Técnica Secundária Rivadávia 
Corrêa, em 25 anos de existência, teve a felicidade de conservar entre 
aqueles que lhes prestam serviços desde o seu início até o presente 
momento, a figura de Augusto Malta, fotógrafo que foi da Prefeitura do 
distrito federal, hoje gozando o repouso de uma merecida aposentadoria. 
Sempre a comunicar-nos sua alegria, sempre exigente para poses a seu 
grado, quem diz suportaríamos a sua ausência nas nossas solenidades! 
Possue a Escola Rivadávia Corrêa excelente arquivo fotográfico, que 
devemos a esse grande amigo da Escola, que ainda hoje prestou-nos a 
homenagem de fotografar todas as nossas solenidades.94 

 

Descrito como “excelente”, o arquivo poderia ser constituído, tanto de grande 

quantidade, quanto de boa qualidade. Esse segundo aspecto também pode ser referente à 

qualidade técnica das imagens ou de seu conteúdo. Ao afirmar que a escola deve a Malta o 

arquivo fotográfico, a diretora poderia estar se referindo ao fato de o fotógrafo ter sido o 

responsável por fixar as imagens, por ter doado à escola cópias das fotografias, ou, ainda, por 

ter organizado o arquivo. Entretanto, esse parece ser o único vestígio de sua existência, pois o 

conjunto documental não se encontra mais na escola, tendo sido dispersado ao longo dos 

anos, assim como o mobiliário, leiloado entre 1970 e 1980 por um de seus diretores, que 

temia invasões de ladrões à procura do patrimônio. Por ter permanecido no cargo de diretora 

desde a fundação da escola, passando pela comemoração dos seus 25 e 30 anos, Benevenuta 

Ribeiro pôde acompanhar o trabalho de Malta no momento dos registros.  

Mencionado como um “amigo da escola”, Malta, mesmo após sua aposentadoria, 

continuou a prestar serviços à instituição, fotografando solenidades e comemorações, como a 

do seu aniversário de 25 anos. Esse fato é percebido por Benevenuta como uma 

“homenagem” do fotógrafo à escola. A convivência ao longo de mais de duas décadas, por 

força da profissão, pode ter se transformado em relação de amizade. 

Esse depoimento revela, ainda, um traço da prática do fotógrafo: a exigência de 

poses. Nesse sentido, suas fotografias não podem ser classificadas como flagrantes.  

 

 

 

                                                           
94 RIBEIRO, Benevenuta. op. cit. 1939. 
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1.3.4 A apropriação de uma estrutura de representação 

fotográfica 

 

Desde a contratação de Malta, por Pereira Passos, em 1903, como funcionário da 

prefeitura responsável por registrar as realizações administrativas municipais, as 

transformações operadas na cidade e os eventos oficiais, tanto os prefeitos que o sucederam 

no cargo, quanto os diretores gerais de instrução pública, em particular, utilizaram-se desse 

recurso. 

Vestígios dessa prática, que possibilitam esta constatação, encontram-se nos arquivos 

do Instituto Geográfico e Histórico Brasileiro, no Rio de Janeiro, onde foi depositada a 

documentação de alguns homens que atuaram nesses cargos. Essa documentação, oriunda de 

acervos pessoais, compõe um conjunto significativo de suas gestões, com documentos, não só 

textuais, mas também imagéticos. O último grupo é composto, praticamente em sua 

totalidade, por fotografias de autoria do então fotógrafo da prefeitura, Augusto Malta.  

O arquivo de Carlos Sampaio (Carlos César de Oliveira Sampaio), Prefeito do Rio de 

Janeiro entre agosto de 1920 e novembro de 1922, caracteriza-se como o mais significativo no 

que concerne às imagens de Malta referentes à sua gestão no cargo. Entre fotografias de obras 

que marcaram sua administração, como a construção da Avenida Maracanã, a desobstrução 

dos rios Trapicheiro, Joana e Maracanã, a construção do Posto de Pronto Socorro do Lido, 

para citar algumas, há fotografias de aspectos educacionais semelhantes às fixadas em outras 

gestões: comemoração do Dia da Bandeira, demonstração de Educação Física em 

comemoração ao Dia da Criança e manifestações escolares em homenagem a autoridades 

(como, por exemplo, por ocasião da visita dos reis belgas ao Brasil). 

Inaugurações de escolas, registro das fases da construção de novos prédios escolares, 

aspectos do cotidiano escolar, visitas de autoridades às escolas e comemorações cívicas foram 

assuntos fixados por Malta, nas várias administrqaçoes, à exceçao da de Paulo de Frontin. 

Entre as fotografias de Malta componentes de seu acervo, nenhuma imagem educacional  foi 

localizada. 

Ao examinar o conjunto das imagens fixadas por Malta no decorrer dos mais de 

trinta anos durante os quais foi o responsável oficial pelo registro visual de atos e obras 

públicas no Rio de Janeiro, verificou-se que, apesar de a reforma Fernando de Azevedo não 

deter a exclusividade do trabalho do fotógrafo na temática educacional, um aumento 

quantitativo de fotografias relativas à Instrução Pública nesse período, em relação aos 
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períodos das outras administrações (Anexo 1). Constatou-se uma maior concentração de 

registros em 1929, ano no qual foram entregues os novos prédios escolares construídos por 

Fernando de Azevedo. Entretanto, há que se relativizar este aumento, pois em outras gestões 

também se percebe uma elevação no número de registros fotográficos referentes à área 

educacional. Na gestão de Carneiro Leão, antecessor de Azevedo no cargo, entre 1922 e 1926, 

verifica-se que a quantidade de registros supera a quantidade produzida entre 1927 e 1930.95 

No entanto, o que difere, a nosso ver, a reforma educacional realizada por Fernando 

de Azevedo das demais realizadas no Distrito Federal, foi, mais do que a quantidade de 

registros, a duplicidade de olhar, propiciada pela contratação de um outro fotógrafo. Isso será 

explorado no próximo capítulo. 

Antes porém, valeria xplorar ainda que ainda que superficilamente, a relacao de 

Fernando de Azevedo om a fotografia. 

De 1903 a 1909 Azevedo cursou o ginásio no Colégio Anchieta de Nova Friburgo, 

Rio de Janeiro, sob a direção de padres jesuítas. De 1909 a 1914 continuou seus estudos e 

iniciou o noviciado em Campanha, Minas Gerais. Em 1914, deixou a Companhia de Jesus 

para seguir a carreira no magistério. Os jesuítas empregaram a fotografia como forma de 

registro das práticas escolares e chegaram a constituir laboratórios fotográficos em escolas 

sob sua responsabilidade96. 

Stela Borges de Almeida, ao analisar a coleção de chapas de vidro do colégio jesuíta 

Antônio Vieira de Salvador, conclui que grande parte dessas imagens  

[...] esteve relacionada à produção e divulgação de um conjunto de estudos 
elaborados pelos padres jesuítas que, expulsos de Portugal, pretendiam dar 
prosseguimento, no Brasil, aos trabalhos de investigação a que estiveram 
dedicados e, dessa maneira, continuar subsidiando suas atividades de 
ensino.97 

 

Em discurso proferido na Escola Puríssimo Coração de Maria, em Rio Claro, São 

Paulo, Azevedo apresentou sua visão sobre o retrato e sua função. A experiência do educador 

com a fotografia, durante a Reforma, ao utilizar esse recurso, pode ter influenciado sua 

opinião manifestada neste trecho do discurso, quase três décadas depois, em 1953: 

 

 

 

                                                           
95 Há ainda que se considerar que este levantamento refere-se somente às fotografias de Malta, não estão sendo 
computadas as de Nicolas, e que muito do acervo das fotografias produzidas por Malta, como funcionário da 
prefeitura, se perdeu antes que houvesse preocupação de preservá-lo. 
96 A esse respeito ver: ALMEIDA, Stela Borges de. Negativos em vidro – coleção de imagens do Colégio 
Antônio Vieira, 1920-1930. Salvador: EDUFBA, 2002. 
97 ALMEIDA, Stela Borges de. op. cit. p. 150. 
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O retrato, como uma estátua e a pintura, pelo que tem de imóvel, de parado, 
de fixo, não me sugere a vida, mas um instantâneo, um momento fugaz, que 
se reteve no fluxo do tempo inexorável, uma pausa brusca na vida que é 
flexibilidade e movimento por definição.

 98
 

 

Aqui, o passado se funde com o próprio caráter da fotografia, que é percebida 

comumente como a responsável por reter um fragmento do ontem capaz de repor o fluxo da 

vida, ao oferecer esse fragmento à memória. 

Ao refletir acerca da apropriação e da percepção que fazemos do passado por meio 

da memória, Pierre Nora avalia a importância do aspecto visual nesse processo. 

Nossa percepção do passado é a apropriação veemente daquilo que sabemos 
não mais nos pertencer. Ela exige a acomodação precisa sobre um objeto 
perdido. A representação exclui o afresco, o fragmento, o quadro de 
conjunto; ela procede através de iluminação pontual, multiplicação de 
tomadas seletivas, amostras significativas. Memória intensamente retiniana e 
poderosamente televisual.99 

 

                                                           
98 AZEVEDO, Fernando de. Discurso proferido a 12 de junho de 1953, na Escola Normal Puríssimo Coração de 
Maria de Rio Claro - SP In: No roteiro da ciência e da cultura: pelos caminhos da educação. 
99 NORA, Pierre. “Entre memória e história: a problemática dos lugares”, In: Projeto História, n. 10 dez.1993. p. 
20. 


