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o ob jeto des te trabalho foi o ''II}quéri to sobre a Ins tru

ção PÚblica em são Paulo ",realizado em 1926 por Fernando de A

zevedo, a pedido do jornal O Estado de são Paulo • 

i-losso propósito foi tentar iden ti ficar, nesse docur.1.en to, 

o projeto educacional que, para a época (a década dos vinte) 

formulou Fernando de Azevedo, eQ perfeito acordo com os demais 

promotores dessa pesquisa. Para isso, tentamos descobrir a re 

lação entre o discurso de Fernando de Azevedo - contido nos 

artigos de introdução à pesquisa, nos questionários por ele 

formulados e nas conclusões a que che~ou - e o contexto histó

rico-social dos anos vinte. 

Concluímos - e pretendemos demonstrar - que a educação 

"modernizada", projetada por Fernando de Azevedo na pesquisa, 

tinha uma função p1:'P,Venti va das desordens sociais, a través da 

formação nas classes dirigentes de elites competentes e escla

recidas, por sua vez responsáveis pela educação "adequada" das 

massas populares. 

A "reconstrução social pela reconstrução educacional " 
era, pois, a proposta do orientador da pesquisa, corno solução 

alternativa para conter a arooaça que pairava sobre a hegemonia 

das oligarquias rurais, nos anos vinte. 
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L' objet de ce travail a été la ItReeherehe sur l' Ins truction 

Publique dans 1 'Etat de são Paulo" ,réalisée, ã 1926, par Ferna,!! 

do de Azevedo, à la demande uu journal O Estado de são Paulo • 

Notre objectif a été d'essayer d'identifier, dans ce 

document, le projet éducationnel que, pour l'époque (dans les 

années 20), Fernando de Azevedo a formulé en parfait accord avec 

les autres promoteurs de cette étude. 

Hous avons essayé, pour cela, de découvrir la relation 

entre la pensée de Fernando de ~zevedo - contenue dans les arti 

eles d'introduction de l'enquête, dans les questionnaires qu'il 

a formulés et dans les conclusions auxquelles il est arrivé 

et le contexte historique et social des années 20. 

Nous coneluons - et nous pensons avoir dénontré - que 

1 'éducation "modernisée" proi?osée par Fernando de Azevedo, dans 

la recherehe, avait pour fonction de corriger les desordres so-

ciaux, à travers la formation, dans les classes dirigeantes 

d'élites compétentes et éClairées, responsables pour leur 

de 1 'éducation Itadéquate" des masses populaires. 

, 

part 

La "reconstruction sociale par la reconstruction ..5'c.1uca -

tionnelle" était donc la suggestion de l'orientateur de la re -

cherehei eomme solutio~ alternative pour contrer la nenace 1ui 

?lanai t sur 1 'hégémonic de3 olis-archies rurales dan:J les ann28s 

20. 

1 
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I N T R O D U ç A o 

Em 1926, Fernando de Azevedo organizou, orientou e diri -

giu um Inquérito sobre a instrução pÚblica em são Paulo, para o 

jornal O Estado de são Paulo, a pedido do seu amigo Júlio de 

Mesquita Filho, proprietário do jornal. Fernando de Azevedo,que 

fazia a crítica literária em O Estado de são Paulo desde 1924, 

acabava de realizar, naquele momento, para o mesmo jornal, um 

Inquérito sobre arquitetura colonial. 

Apesar de confessar-se surpreso e perplexo, diante de 

tal incumbência,1 Fernando de Azevedo não declina do convite pa

ra ·organizar e orientar Inquérito de tal vulto ••• diante da 

vontade resoluta dos diretores de O Estado a cuja confiança afi-

1 "Nesses domínios (educação e ensino) os meus conhecimentos 
não ultrapassam ainda as fronteiras de duas especialidades: 
da educação física a que me dedicara durante alguns anos, 
desde 1916, e da literatura e língua latina de que exercia 
o magistério na antigp Escola Normal de são Paulo". Fernan 
do de Azevedo, IntrodU2ão la. ed. 1937, in Educação na En -
cruzilhada, 2a. ed.,Sao Paulo, Ed. Melhoramentos, p.25. Fa 
lando mais tarde sobre o Inquérito, assim se expressa Júliõ 
de Mesquita Filho: "Mas o que ilustra de modo significativo 
a pobreza do meio de então em matéria cultural é o fato de 
que tivemos as maiores dificuldades para encontrar os ele -
mentos necessários a levar a cabo aquele trabalho jornalís
tico, pois o próprio Fernando de Azevedo, a quem cometemos 
a delicada missão dà replizar as consultas, não se conside
rava em condições de desempenhar-se dela, e isso, pelo fato 
de, até aquela data, se ter dedicado a outros estudos It. Po 
lítica e Cultura, são Paulo, ~artins Editora, s/d, p. '188. 

I 

I 
I 

I 
- - --_.-~------
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nal era preciso corresponder".2 Um mês depois, começava ele 

esse "vasto Inquérito", que se desenvolveu por meses a fio.! 

o Inquérito de O Estado de são Paulo agrupa os vários ní

veis do sistema de ensino existente na época em três partes dis

tintas: ensino primário e normal, ensino técnico e profissional, 

ensino secundário e superior. Além de um estudo introdutório 

para abrir os debates, apontando os problemas principais que de-

veriam ser abordados, Fernando de Azevedo escreveu artigos de 

introdução ("para conduzir e orientar os debates, pondo os pro -

blemas e traçando-lhes as soluções"), questionários e conclusões 

(onde o autor diz resumir os debates sobre cada tipo e nível de 

ensino) para cada uma das partes, além de notas de apresentação 

dos "especialistas e professores" por ele "interrogados".1t 

2 

! 

Ibid., p. 25. Fernando de Azevedo. Op.cit., p. 25. 

Na publicação do Inquérito em livro, em 1937, Fernando de 
Azevedo diz que sua duração foi de quatro meses. Entretan
to, consultando o próprio jornal O Estado de são Paulo da 
época, vemos que o Inquérito teve o seguinte ritmo de publi 
cação: o primeiro artigo de introdução ã primeira parte do 
Inquérito (Ensino Primário e Normal) foi publicado no dia 
11 de junho de 1926, seguindo-se os depoimentos normalmente 
em dias alternados (a primeira resposta já saiu no dia ••• 
12 de junho), tendo a segunda conclusão dessa primeira par
te a data de 30 de junho. A segunda parte (Ensino Técnico
Profissional) seguiu o mesmo ritmo, iniciando dia 7 de se -
tembro e terminando dia 10 de outubro. A última parte, a 
do Ensino Secundário e Superior, teve início no dia 16 de 
novembro, com um primeiro artigo de Fernando de Azevedo so
bre esse nível do ensino, e terminou, após a publicação 
de oito depoimentos, com um segundo artigo de conclusão do 
orientador do Inquérito no dia 15 de dezembro de 1926. 

Preocupado em demonstrar o "caráter imparcial e objetivo lido 
Inquérito que conduziu, assim se expressa Fernando de Azeve 
do em 1937: liA variedade de especialistas e de professores~ 
interrogados no Inquérito, alguns já entrados em 



., 
• J 

l:'undanentalnente, o Inquérito '~e Fernando de Azevedo,tal 

vez o primeiro grande eleba"tc público sobre educação realizado 

no Brasil, na década elos vinte - se cO~Gtitu~ nu~a crítica aber-

ta e forte ao sistema de ensino então vigente, e numa "vontade 

decidida de atacar pela frente reformas esco1ar~, destinadas ~ 

ajustar as instituições educacionais às novas condições de vi~~ 

social e" econômica do i)aís". 

Pelos e1eI~1entos que coloca nos artigoz de introduçãc, .":-.s. 

10 rumo que dá às questões forr.mladas e pelas conclusões a I,lue 

chega seu orientador, fica paten'ce o tom polêmico que assumiu o 

Inquérito, de aberta conteutação a ura sister,la de ensino, "fecl1a-

do e arcaico", cujas reformas, ela:.:>oradas na "clandestinidade 

pela máquina burocrática do Estado, pecam pela i~)rovisação e 

artificialismo e, eleterninadas pelas circunstâncias políticas 

" 
o 

"na conposição precária dos governos", resistem às "idéias ampl~ 

mente renovadoras que sopram de todos quadrantes". 

Neste sentido, vejamos o que diz, entre outras coisas, o 

artigo de abertura do Inquérito: "De iniciativa do poder execut! 

vo, as reformas, esboçadas quase sCElpre debaixo de um sigilo i;l

penetrãvel, sobem, como questões fecha<lüs, à aprovaçao do Co~ 

.. (continua) 

anos, e todos já celebrados pelos seus serviços ou por seu 
longo tirocínio profissional, nostra à evidência o enpenho 
que nos dominou de dar um caráter ir~arcial e objetivo a 
essa larga investigação sobre as instituições escolares. 
Não era um grupo de renovadores sectários que procuramos ou 
vir. De todos que foram consultados não havia senão dois 
ou três tipos de refonnadores que tomaran francamente ?osi
ção em favor de uma nova j")olítica nacional de educa(;ão. :'.. 
maior parte deles erar,l profissionais experi;:len tados. :1:::~"Ü1Un 
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gresso justamente reconhecida por nera formalidade para trans -

formação de qualquer projeto governamental, em lei. Apressadas 

na sua elaboração, geralmente clandestina, de autoria de funcio 

nários cujos nomes se mantem em reserva, sem consulta preliminar 

às congregações, sem solicitação pÚblica de sugestões e sem deba 

te provocado na imprensa, essas refornas ainda encontram, para 

passagem vitoriosa de todos os erros de que sejam portadoras , 

as facilidades abertas pela complacência ilimitada das duas cã-

maras ••• O próprio governo federal, que na última reforma do 

ensino parecia disposto a enveredar por melhor c~inho, solici-

tou sugestões para ter o estranho prazer de as lançar à cesta' 

de papéiS inúteis ••• Desse processo de verdadeira irresponsa-

bilidade, com que se ataca~ en segredo questões de tal natureza, 

se tem o exemplo frisante no projeto apresentado em 1925 ao go

verno de são Paulo a que o Congresso pela primeira vez delegara, 

contra um princípio constitucional, suas i?róprias funções legi! 

lativas. Até hoje, não foran oficialmente ;?ublicados os nomes 

dos seus autores, e somente pela análise da obra se poderá con

cluir quais os homens que nela colaborararn".s 

~ (continua) 

5 

porém, então se debruçou, para contemplá-las enlevado, so-
bre as instituições escolares, que t060s conheciam mais 
perto e das quais podian falar, por sua experiência no 
magistério, com uma autoridade il1contes,tável". A Educação 
na Encruzilhada, op. cit., p. 29. 

Idem, p. 31 e 32. 
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Fernando de Azevedo critica aqui - e o fará ao longo do 

Inquérito - duas reformas do ensino, uma federal e outra es 

tadual, promulgadas em 1925. A primeira, Reforma João Luiz AI 

ves - Rocha Vaz (Decreto n9 l6.782-A, de 13 de janeiro de 1925), 

foi a última reforma federal do ensino promulgada na vigência da 

Constituição de 1891. Contendo dispositivos que interessam 

ao ensino primário, secundário e superior, além de outros que 

se referem ã administração escolar, essa reforma consistiu numa 

"ampla estruturação do sistema nacional de educação".' Com rela 

ção ao ensino secundário, por exemplo, diz a exposição de moti 

vos: "O ensino secundário, com sua dupla organização de ensino 

ginasial e de ensino preparatório, nao poderia permanecer. Nes 

te ensino, o que se observa é o desejo de um preparo rápido e 

cada vez mais superficial nas matérias que habilitam para matrI

cula nos cursos superiores. Esse não deve ser o objetivo do en-

sino secundário. Base indispensável para matrIcula nos cursos 

superiores, o ensino secundário deve ser encarado como um prepa-

ro fundamental e geral para a vida, qualquer que seja a profis -

são a que se dedicar o indivIduo. Sem grandes inovações na 

sua organização, o ensino secundário, segundo o projeto, 

.-
sera 

6 

7 

obrigatoriamente seriado " 7 . .. . Para o 

Primitivo Moacyr, citado por Geraldo Bastos Silva. A Edu
cação Secundária, são Paulo, Editora Nacional, 1969, p.280. 

Geraldo Bastos Silva, op. cit., p. 283. Contrariamente ã 
crItica de Fernando de Azevedo, essa reforma foi precedida 
de um amplo debate e resultou da fusão de vários projetos 
(um primeiro projeto foi preparado - e publicado para rece
ber sugestões - por Ramiz Galvão, então presidente do Con
selho Superior de Ensino, e por uma comissão) e de suges 
tões de professores, corporações docentes e associações ci
entIficas e de educação. Rocha Vaz deu a forma final ao 
projeto, e a reforma foi' tornada lei pelo decreto supraci-

- - - ---- ---------------' 



presidente Artur 3ernardes era~ os fins essenciais da reforma : 

"a eficiência e a moralização do ensino secundário e superior". 

Quanto ã reforma estadual (Decreto n9 3.853, ue 11 de 

junho de 1925) as poucas informações que pudemos obter provêM 

do texto do decreto e das frequentes e severas críticas que so-

bre ela desfecham Pernando de Azevedo e seus "depoentes" ao 

longo do Inquérito. O decreto introduz alterações na administra 

ção do ensino no Estado de são Paulo e contraria dispositivos 

da reforma SaIrg?aio Dória de 1920 sobre os vários ranos de ensi-

no público. Como verenos adiante, na apresentação que faremos 

do Inquérito, nos capítulos 2,3 e 4, os pontos mais criticad03 

por Fern~ido de Azevedo no decreto são os sue dizen respeito ao 

ensino primário e ao técnico-profissional. Encerrando a prime! 

ra parte do Inquérito - e depois de tachar essa refoma de "re-

trógrada", "volta ao passado", etc. - escreve Fernando de Azeve 

do: "Encerrada esta primeira fase do debate que teve a mais am

pla repercussão dentro e fo~a do Estado, enfrentaremos brevenen 

te a questão do ensino técnico-profissional a que se seguirá lar 

7 (con tinua) 

tado, ?ronulgado 2elo ?residente Artur nernardes e referen 
dado por João Lui:: Alves, r-tinistro da Justiça e Negócios -
Interiores, que, na ex?osição de motivos que aconpanhou o 
projeto, diz, entre outras coisas, o se0uinte, apresentan
do a reforma C0::10 o resul tac10 de un "an~üo Inquérito", e r.'. 
que foraM ouvidos os "doutos e os ?ráticos na matéria" : 
"Devo confessar que, diante do formidável arquivo de rela
tórios, pareceres, alvitres e sugestões que recebi, e ... 1ian 
te do desencontro, em ?ontos essenciais, de o?iniões dou = 
tas, me senti tomado de uma espécie de temor sagrado i.)ar& 
ousar tocar nas pedras do edifício e Drocurar re~ará-lo , 
embora, de ?rinc!:üo, :lisj?osto a não 111e nuJ.ar a tradicio
nal arquitetura ( ••• ) 'lárias eran as questões a resolver 
e nui tas ficarari1 l.)ara soluções futuras e ;,1ais oportunas". 
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ga investigação crítica e construtiva :3obre o ensino secwulãrio 

e superior. Quanto ao ensino prinário e norr1al j)rovavelr:lente 

voltaremos ã carga, quando for C:ccretaJo c :?u~licado o re<]ula -

menta da lei que o refornou ultirJ.amente. Esta.:.1os, ü. respeito 

desse regulan.cnto, como é natural, nUíaa atitude de expectativa 

simpática, e teremos m'-1i ~o :~:,razer em aplaudí-lo com o mesmo 

calor com que atacamos de passagen a lei, em tantos pOlitos dis

paratada, que ele se propõe esclarecer e interpretar". 8 

Por força dos eler:tentos colocac.los anteriornente, o au -

tor do Inquérito aponta as lacunas fundanentais de ~ue se rese~ 

te o sistema de ensino então em vigor: falta de uma política de 

educação, "norteada não por horaens, . ... nas 20r pr1nC1p10S ••• CJue 

denuncie ~ grande ideal orientador formado no sentimento pro -

fundo das realidades e necessiJades nacionais e vivificado ao 

sopro das idéias científicas de educação"; falta de um espíri to 

de finalidade e de um sistema de idéias; falta de regionaliza -

ção e organização adequada do ensino (particularnente da escola 

primária e do ensino profissional), asfixiado pelo dogmatismo 

oficial; falta de cooperação entre fru~ília e escola, corno condi 

7 (continua) 

8 

Cf. Documentos Parlrunentares. Instrução Pública, 119 vol., 
pp. 309-318; e Geraldo 3astos Silva, op. cit., pp.280-285. 

Fernando de Azevedo, O Estado de são Paulo, quinta-feira , 
1 de julho de 1926. 
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ção necessária ã obra educativa ("nossas escolas não educam;in~ 

truem apenas, quando instruem"); falta de compreensão por par-

te dos homens públicos e dos cidadãos em geral de que a inicia-

tiva privada é "elemento indispensável" à obra de instrução e 

educação. 9 

Entendendo que "questões dessa natureza só têm a ganhar 

em ser debatidas livrenente na variedade de seus aspectos ", Per 

nando de Azevedo abre o debate sobre a instrução pública em 

são Paulo. E justi fica: ":C preciso agi tar o ambiente para que 

se desenvolvam, livres e vigorosos, em toda a claridade, os 

grandes ideais, uma colméia ativa de educadores e ho~ns pÚbli-

cos, de homens novos para tempos llOVOS".10 

Na verdade, o Inquérito em questão ganha relevância, c~ 

-mo objeto de estudo,por algumas razoes, a nosso ver, de extrema 

importância: 11 primeiro, a década dos vinte foi um momento his-

9 

10 

11 

"~ evidente que uma nação não pode contar, para assegurar 
o seu futuro, nem com a tutela das repartições, qualquer 
que seja o valor individual dos funcionários, nem com as 
combinações legislativas dos políticos que são às mais 
das vezes inspiradas pelas preocupações mais estranhas ao 
interesse pÚblico ou carregadas dos erros mais grosseiros ••• 
Para conseguirmos um aparelhamento de ensino e educação , 
de urna precisão rigorosa nas suas engrenagens e de uma 
perfeita eficiência na realização de objetivos assentados, 
os governos não somente terão de reduzir ao mínimo a inter 
ferencia política nos departamentos técnicos, como deverãõ 
procurar, fomentando-a por todas as vias, a colaboração im 
prescindível das iniciativas particulares" (Fernando de Aze 
vedo, op. cit., p. 34). -

Idem, p. 34. 

Esse Inquérito, segundo o seu organizador, ganhou dimensões 
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tórico de grande importância para a cultura brasileira, com a 

afirmação de uma consciência nacional e para a educação brasilei 

ra, onde os debates sobre os problemas educacionais praticamente 

nasceram, e se multiplicaram as reformas do ensino. Em segundo 

lugar, é nessa época que as questões da instrução pÚblica trans 

põem os muros do Legislativo e passam a ser objeto de ampla dis-

-cussao, reunindo as figuras mais expressivas entre os educadores, 

políticos, intelectuais, jornalistas, bem corno a ocupar as pági

nas da grande imprensa, como o jornal O Estado de são Paulo. 12 

Enfim, é esse Inquérito que inaugura para Fernando de Azevedo u-

ma nova carreira, que o acompanhará até o fim da vida: "Se a 

literatura ganhou um crItico literário a menos, lucrou certamen-

te a educação um trabalhador a mais Desde 1926 até hoje, 

sem interrupção de um dia, toda a minha atenção se fixou e se 

concentrou sobre os problemas da educação nacional, que me 

11 (continua) 

1 2 

de Brasil, dada a problemática por ele levantada e discuti 
da e a importância, em todos os domInios, do Estado de sãõ 
Paulo na Federação. 

Vale ressaltar aqui o que representou a fundação, nessa é 
poca (1924), da Associação Brasileira de Educação (ABE): 
"Essa Sopiedade de educadores - a primeira que se insti 
tuiu no Brasil, com caráter nacional, foi, sem dúvida, um 
dos insttumentos mais eficazes de difusão do pensamento pe 
dagógico'europeu e norteamericano, e um dos mais importan= 
tes, senão o maior centro de coordenação e de debates para 
o estudo e solução dos problemas educacionais, ventilados 
por todas as formas, em inquéritos,em comunicados à impren 
sa, em cursos de férias e nos congressos que promoveu nas 
capitais dos Estados". Fernando de Azevedo. A Cultura 
Brasileira, t. III. 3a. ed., são Paulo, Melhoramentos , 
1958, p. 155 e Jorge Nagle, Educação e Sociedade na Primei 
ra RepÚblica. EDUSP, são Paulo, 1974, p. 123,5 sgs. 
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acostumei a examinar, nao simplesmente nos seus aspectos técni -

cos, e do ângulo de observação que fornece o trabalho especiali

zado ou pedagógico, mas de todos os pontos de vista de que pode 

ser apreciada a questão entre todas fundamental da 

espiritual, cultural e técnica de uma nação".l! E 

organização 

acrescenta 

mais adiante: "Nesse Inquérito já se encontram, nitidamente defi 

nidas, as grandes diretrizes que orientaram dai por diante meu 

espírito, quer no exame dos problemas e de suas soluções, quer 

nas reformas escolares de que tive a iniciativa e a responsabil! 

dade, no Rio e em são Paulo".l" 

1 3 

1 .. 

A partir daí Fernando de Azevedo passa a relembrar os momen 
tos mais importantes em que foi chamado a colaborar na edu= 
cação nacional, i~clusive para assumir postos de influência 
ou de direção. Fernando de Azevedo, A Educação na Encruzi
lhada, Opa cit., p. 26. (Introdução da la. ediçao, 1937). 
Falando sobre o Inquérito e seu orientador, diz Júlio de 
Mesquita Filho: "Foi no decorrer do Inquérito que, deixando 
-se empolgar pelo problema, resolveu dedicar-se inteiramen
te ao assunto em que mais tarde se revelaria um mestre". 
Júlio de Mesquita Filho, Opa cit., p. 188. Para informa 
ções mais amplas e detalhadas sobre a mudança de carreira 
de Fernando de Azevedo, a partir do Inquérito do O Estado 
de são Paulo em 1926, consultar seu livro História de mI
nha vida, Rio, Livraria José olympiu Editora, 1971, sobretu 
do da p. 75 em diante. 

Fernando de Azevedo, A Educação na Encruzilhada, Opa cito , 
nota (1), p. 27. Adiante, o autor considera seu Inquérito 
"um dos mais importantes documentos na história do movimen
to de renovação escolar que tornou corpo em várias grandes 
reformas, e expressão, clara e definida, no manifesto ao 
povo e ao governo (1932)-.' As grandes reformas a que Fer -
nando de Azevedo se refere são as seguintes: Rio, 1927 
1930; Rio, 1932 - 1935; são Paulo, 1931 - 1933; Pernambuco, 
1931 - 1935; Paraná, 1936, entre outras. 

-- -- - ~--_. 
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Um outro dado ~ue dá relevância a esse Inquérito é a 

longevidade do pensanento de Fernando de Azevedo. Ainda hoje 

seu livro A Cultura Brasileira é a única obra que apresenta 

urna visão histórica e un projeto doutrinário coerente da educa-

-çao brasileira. 

Nosso objetivo, ao escrever este trabalho, foi tentar i 

dentificar, pela análise do documento acií~a referido, qual a 

proposta educacional nele contida, através do discurso do seu 

organizador e orientador. Para isto, tentamos descobrir a rela 

ção existente entre esse discurso e o contexto histórico-social 

da época em que se realizou o Inquérito, ou seja, a década dos 

vinte. 

Concluímos que a educação "moderna" e "de caráter cien-

tífico", preconizada por Fernando de Azevedo, tinha a função 

de conter a agitação política e os levantes armados - que marca 

rarn os anos vinte - pela preparação de elites competentes e es-

clarecidas entre as classes dirigentes, por sua vez responsáve-

is de "educar adequadamente" as massas populares, isto é, segll!! 

do as exigências do lugar que elas devem ocupar na estrutura s2 

cial. Tal projeto educacional visaria, com isso, recuperar pa-

ra as oligarquias rurais - das quais os promotores do Inquérito 

eram porta-vozes - sua hegemonia ameaçada. 



C A P f T U L O 1 

CONTEXTO HIST6RICO-SOCIAL 

A análise histórica dos movimentos educ~tivos tem demons 

trado, con frequência, sua dependência Jas condições econômicas, 

políticas e sociais da estrutura em que eles se realizam. O ca

ráter histórico da educação impede-nos, pois, de tratá-la, em 

qualquer hipótese, como um fenomeno isolado do processo social 

global. Daí a razão deste capítulo, que pretende traçar, embora 

sucintamente, um panorrula das transformações sociais, políticas, 

econômicas e culturais pelas quais passou o Brasil na década dos 

vinte, período em que se realizou o"Inquéri to sobre a Instrução 

Pública em são Paulo". 

1.1 - Conjuntupa eaonômiao-poZ{tiaa 

A década dos vinte no Brasil é marcada pela crise da so

ciedade agro-exportadora e do Estado oligárquico. A economia , 

nessa sociedade, orientava-se para o fornecimento de produtos 

primários para os países capitalistas centrais, por isto essenc! 

almente dependente da demanda externa para su.J. expansão e desen-
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volvimento. Entre 1920 e 1929, envolve-a um clima de efervescên 

cia ideológica e de inquietação social, expressas pela crescente 

perturbação provocada pelas campanhas presidenciais, os levantes 

armados, as reivindicações do operariado, as pressões da burgue

sia industrial, as medidas de restrição adotadas na Revisão Con~ 

titucional de 1926, o desencadeanento do movimento revolucioná -

rio vitorioso de 1930. 

Ao nível político, a explicação que se costuma encontrar 

para o continuismo ou imobilismo estrutural que caracterizou a 

Primeira RepÚblica está na manutenção por esta do sistema corone 

lista, aperfeiçoado e ampliado pela "política dos governadores" 

ou "política dos Estados", reflexo do mesmo sistema no plano na-

cional. 1 

Ver Jorge Nagle, Educação e Sociedade na Primeira RepÚblica, 
são Paulo, EDUSP, 1974, p. 3 sgs. Ver sobretudo: Victor Nu
nes Leal, Coronelismo, Enxada e Voto, 2a. ed., são Paulo , 
Edit. Alfa Omega, 1975~ p. 19 a 57~ Maria Isaura Pereira de 
Queiroz, O Handonismo local na vida olítica brasileira , 
são Paulo, e • Alfa-Omega, 19 6: 'O coronelismo tem sido 
entendido como uma forma específica de poder polítiCO brasi 
leiro que floresceu durante a Primeira RepÚblica, e cujas 
raízes remontam ao Império ••. Apesar da passagem do Impé
rio à República, a estrutura econômico-política persistia , 
e com ela persistiam os coronéis, apelação que datava já 
do ImpériO. De onde vinha este titulo marcial ? Havia se 
originado dos títulos da Guarda Nacional, criada pouco de -
pois da Independência para defender a Constituição, para 
auxiliar na manutenção da ordem prevenindo as revoltas, pa
ra promover o policiamento regional e local ••• A guarda 
Nacional refletia, no escalonamento de seus postos, a estru 
tura sócio-econômica das diversas regiões. Extinta a guar
da Nacional, pouco depois da Proclamação da República, per
sistiu no entanto, a denominação de 'coronel', outorgada es 
pontaneamente pela população aqueles que pareciam reter en= 
tre suas mãos grandes ou razoáveis parcelas do poder econô
mico e político" (p. l63-l64)~ Ver também p. 165-212. Na 
opinião de DéciO Saes (Classe Hédia e política na Primeira 
República Brasileira, 1889-1930, Petrópolis, Vozes, 1975) , 
"com a instauraç~o da República, o corone1ismo ganhará no -



.14 

Longe de sofrer solução de continuidade com a implanta 

ção do regime republicano, o sistema polItico coronelista forti

ficou-se ainda mais. Os "coronéis", pelo seu poderio econômico, 

polItico e social, "mantiveram-se mais fortemente ainda como che 

fes das oligarquias regionais e, dessa forma, atuaram como as 

principais forças sociais no âmbito dos governos Estaduais e Fe

deral. A Federação, portanto, traduziu no plano polItico as 

condições objetivas da estrutura agrária dominante". 2 

1 (continua) 

2 

vas dimensões polIticas. ~ que o processo eleitoral impe -
rial era ( ••• ) aristocrático e seletivo, dele participando 
apenas, como votantes e votados, os integrantes da aristo -
cracia proprietária ••• o coronelismo desempenhava um papel 
polItico sobretudo local e não contribui a consideravelmente 
para a dinâmica do sistema polItico nacional. Já na Repú -
blica, entretanto, o coronelismo fornecerá o ponto de parti 
da para a legitimação da dominação polItica das elites ru = 
rais, posta em xeque pelo potencial de oposição contido na 
mera existência de novos grupos sociais, as camadas urbanas 
••• os municIpios cairam ( ••. ) nas mãos dos coronéis e for
neceram a plataforma para a consagração das elites rurais 
nas eleições de nIvel superior (estadual, nacional)". E 
acrescenta a seguir que "por sua vez, as oligarquias regio
nai~ não passaram de uma projeção para o plano estadual do 
fenomeno local do coronelismo" (p. 50 e 51). 

Segundo Vitor Nunes Leal (op. cit.,) a implantação do regi
me representativo mais extenso fez com que o Poder Público 
aumentasse a forxa desses "remanescentes de privativismo" , 
pois o governo nao pode prescindir do eleitorado rural, cu
ja situação de dependência é incontestável. 

J 
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A "política dos governadores" resulta, pois, da amplia -

ção das oligarquias regionais, cujo desenvolvimento é provocado 

pelas "forças representadas pelos coronéis", a que o novo regime 

foi obrigado a recorrer. Concebida e consolidada na prática pc-

lítica no governo do paulista Campos Sales (1898-1902), essa po-

lítica, expressão da instituição Oligárquica, tinha como objeti-

vo "favorecer a formação de estruturas de dominação estáveis nas 

unidades da Federação. Os dois princípios fundamentais que in -

formavam essa política podem ser apresentados sob a seguinte fOE 

mulação: obrigação do Governo Federal de apoiar a confirmação dos 

candidatos eleitos (deputados e senadores) , pertencendo a qualquer 

grupo político de cada Estado, desde que o grupo aí detivesse o 

poder polítiCO. O poder Central teria, assim, condições de esta 

belecer um sólido apoio no Congresso, de vez que o Poder Legisl~ 

tivo era ele mesmo o encarregado do controle das eleições; a não 

interferência no processo de escolha do chefe do Executivo de 

cada Estado. A escolha do candidato era deixada à inteira res -

ponsabilidade do grupo que controlava o poder no Estado. O po -

der de cada partido era consequência do controle exercido pelos 

chefes políticos locais, que enquadravam a massa de elei tores 

e preparavam as formalidades para a realização das eleições ". 3 

3 Paulo SérgiO Pinheiro, política e Trabalho no Brasil, Rio 
de Janeiro, Paz e Terra, 1975, p. 23. Na visao de Décio 
Saes, a política dos governadores "veio consolidar o arca -
bouço da exclusão política dos grupos nãO-Oligárquicos. A 
rigor, tratava-se de uma harmonização entre os comportamen
tos pOlíticos dos grupos oligárquicos locais, 6as elites re 
gionais e das facções sediadas no Poder Central". Déciõ 
Saes op. cit., p. 52. 

------~- ~ 
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E não tardou que a "política dos governadores" se transformasse 

na política dos dois Estados mais fortes, são Paulo e t1inas Ge -

rais,~ que quase sempre se alternavam no exercício da Presidên 

cia da RepÚblica, inaugurando-se, assim, o rodízio mineiro-pau -

lista. 5 Não existiam partidos nacionais. Em são Paulo e em Mi-

nas Gerais existiam partidos únicos que reuniam as forças políti 

cas do Estado: o PRP, Partido Republicano Paulista e o PRM, Par

tido Republicano Hineiro. 6 

5 

6 

A preponderância dos Estados de ~1inas Gerais e de são Paulo 
nos quadros políticos da Nação - demarcada nitidamente pela 
"pol!tica dos governadores" - se ligava aos interesses fun
diários dos dois grandes Estados, por meio da produção cafe 
eira. Segundo o Censo AgrícOla de 1920, o total das fazen= 
das de café, nesse ano, era de 128.424, sendo que 41.393 se 
localizavam no Estado de ~.unas Gerais e 21. 341 no Estado de 
são Paulo. Em 1927, são Paulo contribuiu com 55% e Minas 
com 24% da exportação cafeeira total. 

A alternância entre presidentes mineiros e paulistas, depois 
de Campos Sales, só foi interrompida por razões excepciona
is: com os presidentes Ilennes da Fonseca (1910-1914) e Epi
tácio Pessoa (1919-1922). 

Houve algumas tentativas de criação de partidos ao nível fe 
deral como o Partido Republicano Federal (1893) de Francis= 
co Glicério, o Partido Republicano Conservador (1910), de 
Pinheiro Machado e Quintino Bocaiuva e o Partido Republica
no Liberal (1913), liderado por Rui Barbosa. E, em 1927, 
o Partido Democrático Nacional, fundado por Antonio Prado. 
"Na verdade, não existiu na Primeira RepÚblica um partido 
verdadeiramente nacional: os Partidos Republicanos eram 
agremiações regionais, mantendo laços bastante tênues. Por 
outro lado, surgiram, es~oradicamente, partidos oposicionis 
tas criados pelas dissidencias oligárquicas ••• Dificilmente 
se poderia atribuir aos P.R. da Primeira RepÚblica Brasilei 
ra o objetivo de exprimir as aspirações da nação". Oéciõ 
Saes, op.cit., nota 69, p.51. E acrescenta em seguida: os 
partidos regionais, P. R., "eram representativos dos princi
pais grupos proprietários de cada região brasileira e, mani 
pulando os instrumentos já mencionados (voto de cabresto : 
falsificação de atas eleitorais, forças armadas), bem corno 
o dispositivo regimental que outorgava à situação a tarefa 
de proceder ao exame da legitimidade dos diplomas dos candi 
datos às casas dos Legislativos estaduais, lograram isolar
os grupos não-oligárquicos e interditar-lhes a participação 

, 

J 



Tratava-se, pois, de um "sistema político fechado, de cu 

jo jogo participavam apenas. as diferentes facções das elites ru-

rais. Constituindo tais elites uma minoria, extensas camadas de 

população brasileira permaneciam marginalizadas do processo polí 

tico".7 2 que "a democracia representativa vigente era apenas 

formal e a possibilidade de representação política de outros se

tores sociais, que não as oligarquias, bastante reduzida".8 

Mas houve reações a essa política, sobretudo na última 

década da Primeira RepÚblica, com o objetivo de alterar a compo

sição do poder. E foi aí, nos anos vinte, que se deram os aba -

los mais significativos da estrutura vigente, culminando com a 

Revolução de 1930. 

A recomposição das oposições' - aí incluídas as dissidên 

6 (cóntinua) 

7 " 

• 
9" " 

nos processos eleitorais. Os Partidos situcionistas que 
esporadicamente nasceram nos Estados e participaram do jogo 
político formal eram representativos de dissidências oligar 
quicas, isto é, de grupos proprietários descontentes com ã 
situação de marginalização em que viviam com relação aos 
centros regionais e nacional de poder. Aos Partidos de opo 
sição não-oligárquicos estavam reservadas a clandestinidade 
e a repressão". DéciO Saes, op. cit., p. 51-52. 

Idem, p~ 54. Ver também p. 55-64, onde o autor examina 
comportamento desses grupos "excluidos". 

"Maria Cecília Apina Forjaz, Tenentismo e política. Rio 
Jan~iro, Paz e Terra, 1977, p. 19. 

o 

de 

êom~ exe~plo de resomposição das oposições, podemos apontar: 
~ forrnaçaoda Reaçao Republicana (formada na luta pela su -

"cessão "de: Epitácio Pessoa), o lançamento da Alianxa Liberal 
(pel"a de" Washington Luiz), e, no plano das 0eosiçoes esta -
duais, o Pacto de Pedras Altas (que pôs fim a guerra civil) 
e a formação da Aliança Libertadora, no Rio Grande ào Sul , 
assim corno a instituição em são Paulo do Partido Democrático. 



cias oligárquicas - congregando-se en amplos movinentos reivindi 

catórios provocou, como resposta do situacionismo, a gradativa 

transformação do proclamado Estado Liberal brasileiro no Estado 

Repressivo, de tendência policial: as leis de imprensa, as fre -

quentes execuções dos Estados-de-sítio e, particularmente, a Re

visão Constitucional de 1926 alterando dispositivos da carta de 

1891 (ampliação da competência do Executivo Federal relativa ã 

intervenção nos Estados), se constituiram em verdadeira ucarnisa

de-força legal" para impedir "quaisquer veleidades de vitória 

aos grupos arredados das posições de raando". 1 o Âs forças pro 

priamente políticas vieram juntar-se outras, objetivando urna al

teração na estrutura do poder, tal corno o desenvolvimento do pr2 

cesso que levará o sistema agrário a uma situação de crise; o 

crescimento do setor industrial, "com a constante solicitação 

de medidas de caráter intervencionista, opostas ao predomínio 

do livre-cambismo, que atendia aos interesses dos grupos compro

metidos com o sistema agrário; a ampliação das camadas médias , 
diversificando um pouco mais o modelo então existente de estrati 

ficação social; o fenomeno da urbanização, matriz de que se ori-

ginam novos valores, em antagonismo com os valores predominantes 

do ruralismo".ll Enfim, "o esforço para a manutenção da orden 

política tradicional coneça a ser contrabalançado pelo 

para a sua alteração". 12 

1 o 

1 1 

12 

Ver Jorge Nagle, op. cit., p. 5 e 6. 

Idem, p. 6. 

Ibid., p. 6 

es forço 
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Apesar da firme resistência das oligarquias dominantes a 

qualquer tentativa de modificação na estrutura do poder e das 

funções do Estado, a última década da Primeira República se cons 

titui em "ponto de confluência de fomas de pensamento e de atua 

ção dos mais variados movimentos político-sociais e correntes de 

idéias, nuclearizadas em torno da temática republicana ••• "13, 

Predominando as preocupações de natureza política - entre as 

quais a do voto e a da representação ,explica-se que a "regenera-

ção política dos quadros da nacionalidade" tenha sido o motivo 

condutor das campanhas presidenciais oposicionistas nessa é?oca.l~ 

A essa luta pela "regeneração polrtica" se juntarão outras for -

ças, as mais di versas, 15 que traçarão o "epílogo da República Ve 

lha" • 

1 3 

1 It 

15 

Ibidem, p. ll. 

Na convenção de 20 de setembro de 1929, o presidente minei
ro Antonio Carlos assim falava: "Para mim, insisto em dizê
lo, o ponto vulnerável da nossa organização política reside 
no sistema do voto, pois notorianente ele favorece a com 
pressão, a corrupção e a frau~e, permitindo que os títulos 
eleitorais se transformem em títulos negociáveis e que o 
governo exerça sobre o ato do voto, praticado sob a odiosa 
fiscalização e vigilância de seus agentes, a incontrastável 
influência da ameaça, de represália ou das tentativas de 
peita ou de suborno". Citado por Jorge Hagle, op.cit.,p.ll. 

Não cabe neste capítulo, introdutório ao objeto de nosso 
trabalho, uma descrição longa e minuciosa dessas várias foy 
ças a que acima nos referimos, responsáveis pelas lutas po
líticas e efervescência ideológica nos anos vinte, e que 
contribuiram para a derrubada da Primeira República. A a -
bordagem que delas fizermos se limitará a caracterizar o 
período em questão, unicamente em função de situar histori
camente o Inquérito sobre a Instrução Pública em são Paulo, 
o objeto de nosso estudo. 
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As lutas político-sociais dos anos vinte são a expressão, 

de um lado, das transformações pelas quais passa o Capitalismo i~ 

ternacional (com a Grande Guerra de 1914-18 e a Depressão Econômi 

ca Mundial de 1929-33), e, de outro, dos descontentamentos cres -

centes dos setores "excluídos" da sociedade brasileira, já cansa

dos da marginalização a que vinham sendo relegados pela dominação 

das oligarquias agrárias, aliadas sob a hegemonia do setor econo-

rnicarnente preponderante, ou seja, o cafeicultor. As repetidas 

crises na cafeicultura (principal setor da economia do País> ,16 

provocadas pelas oscilações de preço no mercado internacional, "p~ 

nham em evidência a vulnerabilidade do setor exportador e, por 

consequência, de outros segmentos da economia brasileira". O 

controle da política econômica externa (pelas empresas comerciais 

e financeiras européias e norte-americanas) exigia a "maciça e 

sistemática" exportação do excedente econômico nacional. A comer 

cialização do café - controlada pelos Estados Unidos e países 

compradores da Europa - e a importação de manufaturados e artigos 

de consumo da classe dominante carreavam boa parte do 

nacional para o exterior. l ? 

produto 

l6 

1 ? 

Na década dos vinte (como na dos trinta) o café perfaz mais 
de 80% do valor global das exportações brasileiras. Nessas 
mesmas décadas as importações de café por parte dos Estados 
Unidos representavam mais de 50% das exportações brasileiras. 
Durante os anos da segunda Guerra r1undial a participação dos 
Estados Unidos chegou a mais de 80%. Cf. Octavio Ianni, Es
tado e Planejamento Econômico no Brasil (1930-1920), Rio de 
janeiro, Civilização Brasileira, p. 16. 

Caio Prado Júnior, citado por Octávio Ianni, op.cit., p. 16-
17. Note-se que, na época', "o governo atuava no sentido de 
proteger e incentivar as atividades,produtivas ligadas ao 
setor externo, que era essencial à sustentação do sistema 
político-econômico então vigente" (idem, ibid.). A lavoura 
do café foi a que mais mereceu cuidados dos órgãos públicos. 
Vários expedientes (emissões e principqlmente empréstimos 
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Enquanto isto, novos grupos sociais se formam, à base de 

interesses outros que os da burguesia nacional e internacional 

(rural, comercial e financeira) vinculada à cafeicultura. A in-

cipiente industrialização das décadas anteriores,18 o crescimen

to do setor terciário e a própria urbanização provocaram o surg~ 

mento de novos grupos sociais, "particularmente os primeiros nú-

c1eos pro1etáriose os princípios da burguesia industrial, além 

1 7 (continua) 

1 8 

constantes, para manter a política de valorização e defe -
sa) a sustentaram (embora com consequências negativas para 
toda a economia nacional). Has, enquanto o mercado inter
no não se expandia, o comércio exterior era praticamente a 
única alternativa de realizar alguma atividade econômica 
de importância. Daí os investimentos cada vez maiores na 
produção do café. 

A partir de meados da década dos anos dez, entra em nova 
fase de desenvolvimento o processo de industrialização, ge 
rado pelas condições inerentes ao desenvolvimento da prodü 
ção cafeeira. Pela adoção de um instrumento regulador e 
de proteção à cultura cafeeira (Convênio de Taubaté, 1906) 
e pelo processo de "socialização das perdas", os grupos 
cafeeiros apropriaram-se de parte da renda real de outros 
setores econômicos, provocando assim acumulação de capital 
que, por sua vez, se constituiu num dos elementos fundamen 
tais "para dar à industrialização condições de desenvo1vi= 
mento, nos meados da década dos dez". Daí afirmarem al
guns autores não ter sido a Primeira Grande Guerra (com a 
desvalorização cambial e a dificuldade de importação de 
mercadorias) a causa do "novo surto industrial", embora 
lhe tenha acelerado a velocidade. Os pré-requisitos neces 
sários à industrialização "são criados pela organização e= 
conômica capitalista que antecede a produção propriamente 
industrial", e não por força de fatores ocasionais, anor -
mais, como as guerras. Ver remando Henrique Cardoso, "Con 
dições Sociais da Industrialização de são Paulo, Revistã 
Brasiliense, n9 28, março-ãbri1, Sao Paulo, 1960, p. 31-34. 
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de expandir-se bastante a classe nédia". 19 

Nesse ambiente urbano complexo e "parcialmente indepen -

dente da cultura agrária" surgiram, nos anos vinte, movimentos 

políticos e artísticos novos: entre outros, o Partido Comunista 

do Brasil (1922); as primeiras manifestações do tenentisr:lo, que 

"exprimia os interesses, os ideais e as ambições políticas de 

alguns setores dO Exército"; 2 o a Legião do Cruzeiro do Sul(1922), 

19 

2 o 

Octávio Ianni, op.cit., p.17. ~ na década dos anos dez que 
surgem as primeiras organizações proletárias (sindicatos , 
partidos, jornais), corno o Partido Socialista Brasileiro 
(1902) e a Confederação Operária Brasileira (1908), ~ue 
refletem uma consciência política de tradição europeia 
(anarquismo, anarco-sindicalismo, socialismo) para cuja 
formação contribuiram os imigrantes italianos e espanhóis. 
As lutas mais importantes da década foram a greve da Compa
nhia Paulista, em 1905, "com manifestações pelo centro de 
são Paulo, apoio dos estudantes de Direito e cargas da cava 
laria da Força Pública"; a greve de julho de 11)17 em sãõ 
Paulo, considerada "a primeira grande manifestação de so
lidariedade de classe, que abre nova era para o proletaria
do", com caráter de greve de massas; e as "Greves Violentas" 
de 1918, 19 e 20, no Rio de Janeiro, que, sem atingir a 
extensão da de são Paulo, "deram vitória aos operários de 
construção na sua rei vindicação de oi to horas, aos tê:cteis 
de Magé e aos trabalhadores dos transportes da Companhia 
Cantareira, com mortes de operários e policiais". A todas 
essas manifestações as classes dirigentes reagem com violên 
cia. Mas, "apesar de a reação tomar medidas mais violentas 
( ••• ), o movimento operário, no decênio de vinte, assume um 
caráter organizado moderno, com maior consciência de classe 
e reforço do movimento sindical; funda-se o Partido Comunis 
ta (1922), que suplantará os anarquistas em novas táticas 
políticas e_penetração no moviment~ operário ••• " Ed~ar Car~ 
ne, .Revoluçoes do Bras il Con temporaneo, 2a. ed., S ao Paulo, 
DlFEL, 1975, pp. 16-18. 

Octávio Ianni, Opa ci t., p.17. As interpretações são di ver
gentes e conflitantes sobre o tenentismo corno movimento po
lítico: segundo a primeira, representada pelo pensamento de 
Virginio Santa Rosa, Nelson 'derneck, Edgar Carone e outros 
o tenentismo teria sido um movimento político representati
vo das camadas médias urbanas na luta por urna abertura do 
sistema político na década dos vinte: no conflito fundamen
tal entre as oligarquias agrárias e os <J rupos inc1us triais 



.23 

partido político de inspiração facista; a realização da Semana 

de Arte Moderna, em são Paulo (1922). são essas algumas das 

principais expressões de uma "Sociedade urbana em franca trans -

formação" • 2 1 

Por outro lado, cresce o mercado interno e surgem novas 

perspectivas para o setor manufatureiro. Expande-se, então, uma 

economia (a abolição da escravatura e a imigração de europeus p! 

ra a lavoura e para a indústria contribuiampara as mudanças eco 

nômico-sociais e culturais que então ocorriam) 22 que apresenta, 

2 o (continua) 

2 1 

22 

nascentes, as classes médias teriam atuado como força alia 
da dos grupos industriais nascentes, representadas na lutã 
política pelo Exército que, "por seu recrutamento nas cama 
das médias da população teria se tornado porta-voz das reI 
vindicações desses setores sociais ••• A identificação en 
tre tenentismo e classes médias se verifica, segundo esta 
corrente interpretativa, ao nível ideológico, já que as 
formulações liberal-democratas dos tenentes expressavam o 
inconformismo anti-oligárquico e os anseios de maior parti 
cipação pOlítica das camadas médias urbanas". Criticando 
esta interpretação, Boris Fausto, endossado por Maria do 
Carmo Campello de SOfza("o Processo político-Partidário na 
República Velha", inl Brasil em Perspectiva, vârios autores, 
são Paulo, Dif. Européia do Livro, (1968) e Décio Saes 
(Classe Média e política na Primeira República Brasileira, 
petrôpolis, Vozes, 1975), afirma que "as funs:ôes das For -
ças Armadas enquanto guardiães das instituiçoes e responsá 
veis pela segurança da nação teriam induzido os tenentes ã 
intervir no processo político ••• " E mais: "Não existe iden 
tidade ideológica entre o tenentismo e as classes médias 
urbanas, pois estas eram essencialmente liberal-democratas 
e aqueles tinham uma ideologia embrionariamente autoritá -
ria, elitista e centralizadora". Cf. Maria Cecília Spina 
Forjaz, Tenentismo e política, Rio, Paz e Terra,l977. Es
sa obra defende uma terceira posi1ão: " ••• os tenentes não 
se expressam apenas em nome do Exercito, mas expressam tam 
bém o inconformismo das camadas médias urbanas". Sobre õ 
sentido antiliberal e antidemocrático do tenentismo, ver 
Gal. Goes Monteiro, em A Revolução de 30 e a Finalidade Po 
lítica do Exército, Prefâcio de Josê Amêrico de Almeida , 
Rio, Andersen-Editores, $.d. 
Octávio Ianni, op.cit., p. 17. 

A fase de maior desenvolvimento da lavoura cafeeira corres 
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em sua evolução, a seguinte tendência: "O progresso desta nova 

economia em germinação é condicionado pela constituição e ampli~ 

ção de um mercado interno, isto é, o desenvolvimento do setor 

consumo, praticamente imponderável no conjunto do sistema ante

rior, em que prevalece o elemento produção. Concorre para isto, 

em primeiro lugar, o crescimento da população e elevação de seu 

padrão de vida, de suas exigências e necessidades ( ••• ) Aos pou 

cos, a produção interna, tanto agrícola como industrial, poderá 

ir fazendo frente em proporção cada vez maior às solicitações do 

consumo ( ••• ) A indústria nacional vai progressivamente substi

tuindo com seus produtos a inportação anterior de quase tudo que 

diz respeito a artigos de consumo imediato, isto é, as manufatu-

ras leves". 23 

-A expansao, pois, do mercado interno - estimulada pela 

ampla base salarial apresentada pela economia cafeeira na sua 

etapa de grande crescimento (expansão da produção agrícOla liga-

da ao consumo interno e crescimento das atividades industriais )-

significa alteração importante, pois com ela se inicia a passa -

gem do centro dinâmico da economia brasileira, ou seja, da econo 

22 (continua) 

23 

pondeu uma grande utilização do trabalho livre, sobretudo 
pelo emprego de mão-de-obra imigrada. Cf. Celso Furtado , 
Formação Econômica do Brasil, são Paulo, Companhia Edito -
ra Nacional, 1968, pp. 144-149. 

Caio Prado Júnior, citado por Octávio Ianni, op.cit., p.18. 
Também Paulo Singer, Desenvolvimento Econômico e Evolução 
Urbana, são Paulo, C. Editora Nacional, 1968; Celso Furta 
do, Formação Econômica do Brasil, 8a. ed., são Paulo, C.
Editora Nacional, 1968. 
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mia voltada para o r.lercado externo pura a economia vol tacla i'Jara 

o mercado interno, "ponto fundamental para a superação da estru-

tura econômica existen te" • 2 .. 

Estavam, assim, criadas as pró-condições dus rupturas 

pOlíticas e econômicas que vão ussinalar a Revolução de 1930. E 

é nesse contexto que a Grande Depressão Lconômica Hundial (1929) 

vai exercer um papel decisivo. 7I.lém dos efeitos altamente nega-

tivos que ela provocou na cafeicultura e, consequentemente, no 

sistema político-econô~ico brasileiro como uw todo, "produziu 

uma consciência mais clara dos problemas brasileiros. Todas as 

classes sociais, inclusivG a prõ?~ia burguesia associada à cafei 

cultura, foram obrigadas a tomar consciência - novamente e de 

modo mais completo - das limitações econômico-financeiras inere~ 

tes a uma economia voltada fundamentalmente para o mercado exteE 

no".25 Estava traçado, pois, o colapso do Estado oligárquico. 

25 

Ver Celso Furtado, op. cit., pp. 180-181. 

Octávio Ianni, op. ci t., p. 18. Integrante da peri feria do 
sistema capitalista mundial, o Brasil sofreu as consequênci 
as da crise que se inicia em outubro de 1929 com o pânicõ 
da Bolsa de Nova York. Exportador de produtos primários e 
importador de artigos manufaturados, o País se apresenta , 
em consequência da crise de 1929, em "estado de prostração", 
e, "justamente no momento em que, no País, se processa a 
gestação de nova modalidade econômico-social". l>.. crise, en 
tão, "atinge a economia brasileira de duas formas: como sis 
tema periférico, pelos efeitos dos sistemas dominantes, e 
camo sistema que inicia a marcha de sua transformação, ori
entada no sentido de auto-suficiendia. Essa duplicidade , 
bem nítida na década dos vinte, ocàsionará a reorientação 
dos efeitos catastróficos da crise de 1929, pela sua trans
formação numa crise de efeitos tarabém estimulantes". Jorge 
Nagle, op. cit., p. 22. ~ que, se de um lado, a crise mos
trou que não era possível manter uma economia em bases frá
geis (fundamentalmente voltada para o mercado externo e de
le totalmente dependente); de outro lado, ela reforça a 
importância do ramo industrial e do agrário ligado ao n1erca 
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o movimento que depôs Washington Luis representou, portanto, uma 

ruptura política, econômica, social e cultural com o Estado oli

gárquioo vigente nas décadas anteriores, ou melhor, "é o próprio 

Estado oligárquico que se rompe internamente, pela impossibilid! 

de de acomodarem-se as tensões e conciliarem-se os contrários li 

berados pela crise política e econômica mundial e interna".26 

1.1 - Transformações sócio-cuZturais e eduoação 

As transformações que se operam nos setores econômico, s~ 

cial e político da nação, no decorrer dos anos vinte, sumariame~ 

te por nós apresentadas na primeira parte deste capítulo, estão 

ligadas às mudanças que simultâneamente se produziram na instân

cia cultural da sociedade brasileira naquela década. 

o fortalecimento do grupo industrial-urbano das classes 

dominantes, a ampliação dos setores médios e do proletariado ur-

-bano, o nacionalismo suscitado pela guerra e a pressao por reco~ 

por o poder pOlítico dentro dos padrões da democracia liberal re 

publicana definem o período como de mudança, "caracterizado pelo 

estabelecimento mais firme de requisitos de uma nova fase de 

Capi talismo" • 

2 5 (continua) 

26 

do interno. "Além disso, não se pode esquecer o efeito es 
timulante nos quadros políticos do País, pois foi um dos 
móveis, da Campanha presidencial do ano, que levará ao mo
vimento revolucionário de outubro de 1930" (Idem, ibid.). 

Ibid., pp. 18-19. Ver ainda do mesmo autor: "A Grande De-
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Ao defenderem, implicita ou explicitamente, a nova civil! 

zação urbano-industrial que surgia, as correntes de idéias 27 e 

os movimentos políticos sociais "desempenharam o papel de formu

ladores, de veículos e de disseminadores de novos padrões cultu

rais ••• Com as transformações no setor cultural são introduzi-

dos novos padrões de pensamento e novas regras de conduta, que 

se difundem em determinados grupos e progressivamente tendem a 

atingir a esfera da ação coletiva".28 Começam, então, a apare -

cer os primeiros ensaios de busca de novas formulações teóricas, 

em substituição aos modelos considerados anacrônicos. 

Desse quadro de transformações - tanto no nível dos seto-

res econômico, político e social, quanto no nível do setor cultu 

ral - não poderia estar ausente o pensamento pedagógico e a esc~ 

larização, "tida como um dos elementos do subsistema cultural". 

O fenômeno de liberalização institucional, que "provoca a abertu 

ra de novos caminhos no plano do pensamento e da atuação, confe-

re à educação o "direito" de ser questionada e de reencontrar o 

seu papel na nova sociedade que se delineia. 

26 (continua) 

27 

28 

pressão Econômica Mundial e o Brasil: 1929-33", são Paulo, 
a~osto de 1969; Edgard Carone, A RepÚblica Velha (Institui 
çoes e Classes Sociais). são Paulo, Difusão Europêia do 
Livro, 1970. Cf. Weffort, Francisco. O populismo na polí 
tica brasileira, in Furtado, Celso, Brasilitempos modernos 
(coletãnea), Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1968. 

Uma dessas correntes de idéias da década dos vinte foi o 
mov.imento modernista, ao mesmo tempo um movimento político 
-social, de cunha nacionalista, que teve seu ponto culmi -
nante na Semana da Arte Moderna em 1922. Jorge Nagle, OP. 
cit., pp. 75-84-

Idem, p. 98. Nesta parte do capítulo, inspiramo-nos sobre 
tudo na 2a. parte dessa obra de Jorge Nagle. 
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Em um primeiro Momento, trava-se combate contra os altos 

índices do analfabetismo. 29 Um combate fortalecido pela "l)reS -

são dos políticos e diletantes da educação - frequentenente re -

presentando as pretensões do grupo industrial-urbano de recompor 

o poder pOlítico através da anpliação das bases elei torais - era 

favor do auxílio da União aos Estados no sentido de possibilitar 

a difusão do ensino elementar". 30 Em seguida, a luta é arrefeci-

da pela enfatização do aspecto qualitativo do ensino, "deixando 

de lado a relação existente entre o sistema educacional e o con

junto da sociedade e sua ~volução hist6rico-social: é a introdu

ção dos ideais da Escola ~lova". 3 1 

29 

3 o 

3 1 

o movimento contra o analf~)etismo - muito forte até meados 
da década dos vinte - "partia de uma base real, pois em 
1915 o nosso sistema de ensino popular mostrava-se, como 
sempre, profundamente insatisfatório. Hem mesmo os Estados 
mais ricos como são Paulo, llinas e Rio Grande do Sul ••• ti 
nhan condições de debelar o analfabetismo. I'Unas, com umã 
situação privilegiada, não conseguia oferecer escolas ele -
mentares a 25% de sua população escolar: são Paulo mal con
seguia abrigar 1/3 de seus habitantes em idade escolar: no 
Nordeste, em franca decadência econômica, a situacão era 
muito pior ••• "Vanilda Pereira Paiva, Educação Popti1ar e Edu 
cação de Adultos, são Paulo, Edições Loyola, 1973, p.90. 
Ver ainda pp. 91 e 92. 

Idem, . p. 90. Para Jorge I1agle, a luta contra o analfabe -
tismo partia da "crença ele que, pela r.mltiplicação das ins
tituições escolares, da disseminação da educação escolar , 
será possível incorporar grandes camadas da população na 
senda do progresso nacional, e colocar o Brasil no caminho 
das grandes Nações do mundo". Jorge Nagle, op.cit., pp.99-
100. 

Vanilda Pereira Paiva, op. cit., p. 90. Sobre a "gradual 
substi tuição da dÜ:Kmsão política pela dinensão técnica, is 
to é, a substituição de um modelo mais amplo por Ui11 outrõ 
mais restrito de percepção da problemática educacional" 
ver Jorge Nagle, op.cit., pp. 239-260. 
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Num dado momento, entretanto, as duas posições se inte -

gram e a crença de que lia escolarização é o motor da História" é 

a "forma mais acabada COIU. que se procura responder aos desafios 

propostos pelas trans fonnações sociais que ocorrcn a partir do 

segundo decênio deste século".32 ~ a escolarização já vista 

por muitos como o "único e grave problema da nacionalidade". Ela 

tem um papel insubstituível úél reforr.~a da sociedade (pela refor

ma do homem) e é "interpretada como o nais decisivo instrumento 

de aceleração histórica". 3 3 

Em consequência desse "estado de espírito ll
, realizar.1 -.3e 

amplos debates sobre a educação escolar e numerosas reformas do 

ensino pelos Estados, ?elo Distrito Federal e pelo Poder Central.3~ 

32 

3 3 

Jorge Nagle, op.cit., p. 100. 

Idem, p. 100. 

são as seguintes as reformas do ensino realizadas nos anos 
vinte: são Paulo (1920), por SampaiO Dória; Distrito Fede -
ral (1922), por Carneiro Leão; Ceará (1923), por Lourenço 
Filho; Bahia (1924), por -Anísio Teixeira; Rio Grande do :-Tor 
te (1925), por José Augusto; r1inas Gerais (1927), por rran= 
cisco Campos; Pernambuco (1928), por Carneiro Leão; Distri
to Federal (1928), por Fernando de Azevedo. A reforma fede 
ral da década foi a João Luis Alves - Rocha Vaz, promulgajã 
em 1925. As reformas estaduais e a do Distrito Federal pren 
deram-se quase que exclusivamente à escola primária e no"1:- -
mal, e a reforma federal particularmente ã educação secundá 
ria e superior. 
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Animava as discussões e estava presente nesse espírito reforma -

dor já bastante disseminado "a preocupação bastante vigorosa em 

pensar e modificar os padrões de ensino e cultura das institui -

ções escolares, nas diferentes modalidades e nos diferentes ní -

veis" • 

Sem desconhecermos que, na década dos vinte, os assuntos 

educacionais frequentemente ocuparam lugar (embora menos marcan

te que na década dos dez) nas plataformas políticas das organiz~ 

ções partidárias na luta pelo poder ou pela influência no poder,35 

determinados grupos, - dos "educadores" - alheios às organiza 

ções partidárias, mantiveram inabalável sua pregação sobre a 

escolarização, cujos problemas, pela discussão que empreendem 

assumem uma "feição simplificada e ingênua", transformados 

, 
em 

"esfera autônoma da realidade social". Será nesse tempo que, "pe 

la primeira vez, aparecem os 'técnicos" em assuntos educacionais, 

que vão deixando de ser temas discutidos pelos políticos profis-

35 Jorge Nagle, op. cit., pp. 101-109. A inclusão de itens so 
bre a escolarização nos programas de várias organizações ser 
viu para dar-lhes certa importância, nos levantamentos dos
grandes problemas nacionais. As plataformas políticas da 
década dos vinte são um exenplo significativo, especialmen
te as plataformas das candidaturas Júlio Prestes e Getúlio 
Vargas. "Em meio às promessas de anistia, de eliminação das 
leis compressoras, de transformação da lei eleitoral, de 
resolução da questão social, de defesa da produção, princi
palmente do café, etc., o pro2rama da Aliança Liberal pro -
põe o problema da escolarizaçao". Idem, pp. 107-108. Es
se documento realça a "ip.\portância da valori zação do horner:\ 
pela educação, difundindo a instrução primária ••• ampliando 
a rede de escolas técnico-profissionais, atualizando o 
ensino secundário ••• instituindo o regime das Universidades 
autônomas ••• " O conjunto dos grandes problemas brasileiros, 
mencionados na plataforQa da Aliança Liberal, apareçe tam -
bém no programa do candidato situacionista. 
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sionais, como acontecia". 3 6 

o padrão do pensamento educacional desses grupos era con 

siderar a escolarização COI71.0 "o problema vital, pois da solução 

dele dependeria o encaminhaI7l.ento auequàdo dos demais problemas 

de nacionalidade". Apesar de identificados e uiscutidos, os 

problemas de natureza política, econôr.1ica e soci.:ll - que caract~ 

rizavam tão profundamente os &10S vinte e punham o País en situa 

ção de "crise" - perdiam a primazia piJ.~a os l")roblemas eapeci fic~ 

mente educacionais, uma vez que "na solução uestes se encontrava 

a chave para resolver aqueles".:3? lI" cons trução de uma sociedade 

aberta pela destruição da fonlação social oligãr~uica só seria 

possível pelo esclarecimento que a escolarização proporciona: "o 

sistema oligárquico se fundamenta na ignorância popular, àe ma -

neira que só a instrução po~e su[)erar este estado", ou seja, "as 

dificuldades econômico-financeiras são fruto da falta de patrio

tismo, de um lado, e da falta de cultura prática ou formação téc 

nica, de outro ( ••• ) A escolarização é a formadora do espírito 

nacional, isto é, do caráter e do civismo do cidadão brasileiro, 

bem como é a inigualável matriz que transforma simples indivídu

os em força produtiva ••• Os empecilhos à formação de uma socie

dade aberta se encontram, basicamente, na grande massa analfabe

ta da população brasileira - em prineiro lugar - e no pequeno 

grau de disseminação da instrução secundária e superior, que in

pede o alargamento na composição das 'elites' e o necessário pr~ 

36 Ibid., pp. 108-109. 

37 Ibid., p •. 109 
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cesso çle sua circulação". 313 Daí a luta pela reconstrução nacio

nal, através da instrução, a qual "só Jode ser alcançada quando 

tenninar esse traço que envergonha o País - a incultura geral, 

principalmente a ignorância popular". 

Ora, sendo a ignorância a "causa de todas dS nossas cri-

ses" e a educação do povo a "J?edra angular sobre (lue repousa a 

estrutura toda da organização social", o es forço er.1 prol da esc2 

larização passa a ser o principal dever do regi:.1c político adot~ 

do no País: "Resolvido o ~)roblemil da educação do povo, todos os 

mais se resolverão automática e espontaneamente, pela ação natu-

ral das inteligências. ( ••• ) Senllre cons ide ramos a instrução 

pÚblica o primeiro problema nacional. Serapre o consideramos a 

chave para a solução de todos os denais problemas sociais, cconô 

micos, políticos e outros. Sempre consideramos a difusão da 

instrução como sendo, em última análise, a solução de todos os 

problemas nacionais". 3 9 ••• 

3 8 Ibid., p. 110. 

Mário Pinto Serva, citado por Jorge Nagle, op. cit., p. 110. 
Conhecida é a divisa de tliguel Couto: "Pensai na educação, 
brasileiros! A educação do povo é nosso prineiro problema 
nacional; primeiro, porque é o mais urgente; primeiro por -
que solve todos os outros; primeiro, porque, resolvido, co
locará o Brasil a par das nações mais cultas, dando-lhe pro 
ventos e honrarias e lhe afiançando a prosperidade e a seg~ 
rança; e, se assim faz-se o primeiro, na verdade se torna 
o único". Citado por Jorge Nagle, op. cit., p. 330. Per 
outro lado, havia entre algumas figuras importantes da épo
ca o temor de que com a alfabetização de incultos "talvez 
aumentemos a anarquia social. Toda essa gente que, inculta 
e ignorante, se sujei ta a vegetar, se contenta em ocupações 
inferiores, sabendo ler e escrever aspirará outras coisas , 
quererá outra situação ••• Aqueles analfabetos que não se 
sentiam humilhados cavanào a terra ou fazendo recados, quan 
do souberam escrever e ler e comentar 03 aco~tecincntos po= 
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Na versão de Vanilda Pereira Pai va, li o a mobilização 

em favor do ensino elementar está ligada às "tentativas de reco~ 

posição do poder político através da ampliação do número de vo -

tantes iniciada em meados da década de dez". A luta pela demo -

cratização do ensino está, pois, relacionada com "o problema da 

ampliação das bases de representação eleitoral, ~ois na medida 

em que o grupo industrial-urbano pretende a recomposição do po -

der político dentro do marco da democracia liberal o caminho 

mais seguro era o da difusão do ensino. A restrição ao voto do 

analfabeto, incorporada pela Constituição de 1891, tornava neces 

sária a difusão da instrução popular para que a cor,lposição do 

bloco do poder pudesse ser alterada". li 1 Daí ser~m os represen -

tantes do grupo industrial-urbano "os defensores da difusão ime-

diata do ensino". Esta era vista como "um dos caninhos possí 

veis na luta pela hegemonia l)olítica". li 2 

39 (continua) 

líticos já não se haviam de submeter à velha profissão". 
Carneiro Leão, citado por Vanilda l>ereira l>aiva, op. cit., 
pp. 92-93. 

Idem, p. 95 segs. 

A Liga Nacionalista de são Paulo - "compronetida com as as 
pirações à hegemonia política do grupo industrial-urbano"
tinha como principal preocupação fazer funcionar uma demo
cracia, ampliando as b~ses eleitorais através da instrução 
popular. Ora, com 80% de analfabetos e do restante dedu -
zindo as mulheres e os sem idade para votar e as absten 
ções, o número de cidadãos votantes era "irrisório". Re
sultado' "não temos uma democracia, mas uma aristocracia". 
A difusão do ensino era, pois, o "instrumento pelo qual se 
ria possível combater a 'aristocracia'agrária, detentora -
da hegemonia política do país". Esta, por sua vez, preocu 
pada com a "educação moral" da classe proletária, denunciã 
a mobilização alfabetizadora e declara-se contrária ao en
sino obrigatório. Idem, p. 97. 

As dificuldades que essa mobilização encontrou junto ao po 
der central (essencialmente no tocante ao auxílio aos Estã 
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Contudo, essa mobilização pelo ensino ele@cntar nao so -

brevive por muito tempo na década dos vinte. "Os políticos, e -

fetivamente interessados pela conquista do poder, abandonam este 

campo de luta, deixando-o aos diletantcs da educação e entregan

do-se às conspirações de revolta armada"." 3 

Nesse momento - já para o final da década dos vinte - o 

movimento pela educação popular muda de objetivo e de rumo. De 

luta pela desanalfabetização - "quando se mostra o valor civili

zatório da simples transmissão do ABC" - passa-se para a preocu

pação com a "formação" do cidadão. Surgem protestos contra a 

"obsessão de dar combate ao analfabetismo" e expõe-se a necessi-

dade de "abandonar esse prurido de alfabetização I a toque de cai 

xa', procurando dar, progressivamente, ao povo brasileiro, -nao 

o ABC, as quatro operações e pouco mais, porém, uma cultura que 

o faça urna partícula ativa do progresso do nosso País". Ou seja, 

"o conhecimento dos rudimentos da instrução primária não basta -

riam para transformar o indivíduo num cidadão útil" ..... Da neces 

.. 2 (continua) 

.. 3 

.... 

dos) deixam clara a hegemonia do grupo agrário-comercial 
das classes dominantes. Cf., Idem, ibid • 

Ibid., p. 98 • 
Jorge Nagle, op. cit., p.113. 
Azevedo Sodré, em conferencia de 1926, "@ostra os exageros 
e inconvenientes da luta contra o analfabetisno ( ••• ), a
firma a impossibilidade de se extinguir o analfa~etismo no 
Brasil, mesmo dentro de um século, ao mesmo tenpo que não 
vê, nele, a culpa do atraso, desgoverno, anarquia e males 
que afligem o País ( ••• ); finaliza dizendo que se deve 
deixar 'tranquilos os iletrados adultos que trabaD1am, pro 
duzem, não fazem revoluções, não perturbam nem anarquizam
o nosso meio', mesr~o porque a alfabetização ai)regoada não 
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sidade da escola primária alfabetizante, passa-se, pois, para a 

exigência da escola primária "integral", considerada a "princi -

paI instituição for.cadora do caráter nacional e que, por isso mes 

mo, deve ter as preferências dos governantes " ..... A~ o momento era 

que se tornam constantes os planos e a execução de reformas da 

escola primária nas diversas regiões brasileiras e se ampliam 

os esforços para que o Governo Federal - além dos Estados e l1uni 

cIpios - intervenha no processo de difusão do ensino nesse nIvel." s 

A escola primária torna-se, assim, a "instituição mais 

importante do sistema escolar brasileiro" e o principal ponto 

de preocupações de educadores e homens públiCOS. De significado 

"profundamente democrático e republicano", quando comparada à 

escola secundária e superior, é "por meio dela que a massa se 

transforma em povo e contribui para diminuir o fosso existente en 

tre 'povo' e 'elite'." ~,lesmo o novimento que procurou transfor-

mar o ensino normal no Brasil, nessa década, tinha o objetivo ãe 

ajustá-lo às nov.as funções da escola primária. Urna outra escola 

tão importante quanto a escola primária, nessa época, foi a esco 

la técnico-profissional, principalmente no seu estágio elementar. lt6 

.... (continua) 

.. 5 

.. 6 

" melhol,':'aria a sua condição e a de seus filhos ( ••• )". Jorge 
Nagle, op. cit., p. 332. 
Ibid., p. -113 • 

Ibid., p. 113 • 

Trata-se da tentativa de traduzir, no campo da escolariza
ção, um clima social emergente, cuja nota característica 
consistia num desejo de prosperidade nacional. Daí não 
ser possível, "neste instante de trabalho orientado pelo 
saber, de indústria dependente diretamente das conquistas 
da ciência, conseguir produção e riqueza sem braços dirig~ 
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~ quando se espalha a idéia segundo a qual "a educação forma o 

homem brasileiro se o transforma nun elemento de produção". 1t6~ 

Quanto ã escola superio.c e a escola secundária, "os no-

vos padrões de pensamento não che0am a alterar, em termos de 

novas práticas ou resultados, as instituições do tempo". 

Sem discordar da crença generalizada de que o progresso 

no domlnio da escolarização conduz ao progresso em geral, o po -

der central via como principal defeito da escola brasileira a 

"ausência de preocupação com a formação r.1oral e cívica dos estu

dantes. A inclusão da educaçãe moral e da instrução cívica nos 

progr~as das mais diferentes escolas - primárias, profissionais, 

secundárias - reflete esse estado de espírito. Somente com a 

influência que as escolas poderian exercer, nessa direção, seria 

possível fazer frente ã onda de descontentamento e de agitação 

reinantes 11. It 7 

Foi em meio a esse clima de luta por transformações eco-

nômicas e políticas - a que nos referimos apenas s umariamen te 

neste capítulo - com significativas repercussões no domínio da 

educação escolar, que Fernando de Azevedo realiza, a pedido, em 

1926, o Inquérito sobre a Instrução Pública em são Paulo, objeto 

de nosso estudo • 

.. 6 (continua) 

.. 6-' 

.. 7 

dos pelo cérebro, sem operários e artistas guiados 
teligência esclarecitla e preparada". José Augusto, 
por Jorge Nagle, op. cit., p. 115 • 
Idem, p. 114 • 
Ibid., p. 122. 

pela in 
ci tarlõ 
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Mas, que tem a ver esse Inquérito, promovido pelo jornal 

O Estado de são Paulo e dirigido por Fernando de Azevedo, com 

o contexto histórico-social que acabamos de apresentar ? A ten 

tativa de resposta a esta questão é o objetivo do capítulo 5 des 

te trabalho. 

Antes, porém, de mostrar as conexões entre o Inquérito 

e seu contexto, apresentamos nos capItulos que se seguem os re -

sultados da pesquisa de Fernando de Azevedo, seguindo a 

ordem pela qual ela foi realizada. 

mesma 



C A P r T U L o 2 

ENSINO PRIM1\RIO E NORMAL 

Este capítulo se divide em duas partes. Na primeira, a 

presentamos uma síntese da crítica de Fernando de Azevedo sobre 

a organização e as tendências do ensino primário e normal, no 

Estado de são Paulo, em 1926, contida no "artigo de introdução" 

a esta parte do Inquérito. Na segunda, se encontram os comentá 

rios e as sugestões apresentadas pelo organizador do Inquérito, 

a partir dos depoimentos por ele recolhidos entre os seus entre 

vistados. 

2.1 - Organização e tendências 

Nesta primeira parte, o autor analisa e denuncia a "la

mentável situação" do ensino primário e normal do Estado de 

são Paulo. O quadro geral é de atraso e irresponsabilidade, no 

que diz respeito à instrução pública em todos os seus níveis. 

E a primeira coisa apontada é o imobilismo quase total, fruto 

da "ignorância generalizada sobre as conquistas científicas que 

renovaram por toda parte as idéias de educação". 
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A Reforma de 1925 1 - um dos alvos principais da crrtica 

do autor - se constitui sintoma evidente da já longa resistência 

a reformas substanciais. Os reformadores de 1925 nada fizeram 

senão "voltar para o passado"2, num censurável retrocesso e 

numa franca reação contra o espírito de renovação esboçado na 

reforma precedente.] 

1 

2 

] 

Trata-se do Decreto (estadual) n9 3.858 de 11 de junho 
1925, de que já tratamos na Introdução. 

de 

Trata-se da Reforma de 1892, à qual se atribuem os fundamen 
tos em que, até então, se apoiava, em grande parte, a ins = 
trução pública, particularmente no que diz respeito ao ensi 
no primário e normal. Sobre esses "organizadores de 1892", 
assim se expressa Fernando de Azevedo: "A nossa admiração 
por esses homens de fé e de idéias vai ao ponto de nos radi 
car a convicção de que se a eles tivesse cabido reorganizar 
hoje o ensino, o teriam lançado em outras bases, de acordo 
com as modernas idéias sociais e educativas e dentro do no
vo quadro social e econômico do Estado de são paulo" - Fer
nando de Azevedo, op.cit.p.38. 

Fernando de Azevedo refere-se aqui à Reforma paulista Sam -
paio DÓria promulgada pela Lei (estadual) n9 1.750 de 8 de 
dezembro de 1920, e pelo Decreto n9 3.356, de 31 de maio de 
1931, que a regulamentou. A lei (45 artigos) resultou de 
um projeto elaborado por Sampaio Dória, convidado para diri 
gir a Instrução Pública do Estado, em maio de 1920; e o De= 
ereto (494 artigos) foi publicado quando dirigia a Instru -
ção Pública Guilherme Ruhlmann que substituiu Sampaio Dória 
em maio de 1921. Sampaio Dória propõe (projeto n9 47-1920, 
lido na sessão de 30 de novembro de 1920, que recebeu o 
Parecer n9 42) a redução do ensino elementar para dois anos, 
diante da impossibilidade orçamentária de estender tal ensi 
no a toda a população escolar, se mantido o sistema tradi = 
cional de Cursos elementares e complementares de 6 a 8 anos. 
E é o que fazem a Lei e o Decreto, numa opção definitivamen 
te quantitativa, com inovações radicais a fim de oferecer 
instrução primária a toda a população: ensino primário hás! 
co em dois anos {obrigatório e gratuito} para crianças en -
tre 9 e 10 anos, com programas condensados (arts. 19 a 39 e 
99 do Decreto n9 3.356). Em seguida, o ensino primáriO mé
dio em 2 anos, a ser ministrado nas escolas reunidas e gru
pos escolares, e o complementar em 3 anos, ministrado em 
escolas com~lementares, que são cursos anexos às escolas 
normais e tem a finalidade de "preparar alunos que já tive
rem feito o curso médio, para sem solução de continuidade , 
prosseguirem os seus estudos nas escolas normais, ou nos 



Mas os erros da instrução pública em são Paulo, sobret~ 

do no que diz respeito ao ensino primário e normal, trazidos ou 

mantidos pela Reforma de 1925, decorrem particularmente da fal

ta de autonomia de pensamento e de ação - por força da interve~ 

ção política na direção do ensino - e da "obsessão de uniformi

dade", que tornara o ensino teórico e rígido, sem finalidade e

ducativa e social, e se constituiram na mais alta resistência à 

adaptação regional. 

"Na praia como no sertão, nos grandes centros urbanos 

como nas pequenas cidades em formação, a escola primária é abs~ 

lutamente a mesma, a despeito das tinturas teóricas com que às 

vezes se finge diferençá-la nos programas. Uniformizadas, nao 

apenas como deveriam ser no seu espírito fundamental, e domina

das exclusivamente pela sua função alfabetizante, que não conse 

guem desempenhar, as nossas escolas primárias não são organiza-

3 (continua) 

ginásios (arts. 19,b,196 e 197 do Decreto n9 3.356). Como 
se vê, a reforma transforma a escola primária num curso de 
sete anos, embora os dois primeiros, apenas, sejam gratui
tos e obrigatórios. Segundo Jorge Nagle, "o exame do cur
rículo e dos programas do 'ensino primário' - de acordo 
com a nomenclatura empregada - mostra que não houve, em 
relação à escola primária anterior uma alteração que mere
ça tantas críticas recebidas. A continuidade entre os 
três degraus é ponto pacífico, se bem que a determinação 
do pagamento de taxas no ensino médio e complementar deve 
ser interpretada como um obstáculo ao ~rosseguimento da 
escolarização de nível primário "(Educação e Sociedade na 
Primeira RepÚblica, EDUSP, são Paulo, 1914, p.209). A Re
forma Sampaio Dôria, que atinge os níveis de ensino, toma 
uma feição mais radical no que se refere à escola primária, 
cujas inovações recebem maior número de críticas como o 
problema central da reforma paulista. O quesito quarto do 
questionário desta primeira parte do Inquéri te de Fernando 
de Azevedo está rediaido nos seouintes termos: "Qual a me
lhor solução provisó~ia aos problemas do ensino :)rimário : 
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das no sentido de reagir eficazmente sobre o meio em que se ins

talem e em que podiam exercer poderosa ação social e de orienta

ção prática e educativa das atividades locais"." 

Localizadas em zonas agrícolas, em zonas de pesca ou 

em meios industriais, deviam todas as escolas, "organizar-se em 

conformidade com o aTl1biente a que sno chamadas a servir". Assim, 

observado o princípio de adaptação às ~ecessidades regionais, a 

escola se transformaria num instrumento de progresso econômico e 

de fixação das populações do campo ou do litoral (combate ao 

urbanismo) bem como sairia do imobilismo rnor~al em que se encon-

tra, devolvendo aos responsáveis pela instrução o gosto das exp~ 

riências pedagógicas, o espírito de iniciativa e de livre pesqui 

sa. 

As escolas nODnais, e~ número considerado excessivo (dez), 

também falharam, "não por culpa dos professores, na sua maioria 

dedicados e competentes", mas pela organização do curso, na sua 

sobrecarga estafante de disciplinas e na falta de correspondên -

cia íntima com sua natureza profissional". 

3 (continua) 

o ensino primário incompleto para todos ou o primário inte
gral para alguns?" {A Educação na Encruzilhada. 2a. ed. são 
Paulo, r.felhoramentos, 1960, p. 41}. Ver dessa obra as págs. 
31-120 que apresentam a discussão em torno do problema e 
da reforma de 1925: Note-se que Sampaio DÓria era membro 
da Liga Nacionalista de são Paulo que, favorável ã indus 
trialização e comprometida com a recomposição do poder pol! 
tico, pleiteava o desenvolvimento do ensino primáriO. 

Azevedo, Fernando, op.cit., p. 39. 
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~ com o in tui to de "agi tar, nes ta primei ra fase do In -

quérito, a questão do ensino primário e normal", que Fernando 

de Azevedo abre o debate, elaborando e distribuindo a um grupo 

escolhido de professores 5 um questionário de 16 itens que, para 

melhor conhecer a direção que lhe imprimiu o autor do Inquérito, 

transcreveremos no fim do capítulo. 

2.2 - ComentáPio8 e 8ugestões 

Para Fernando de Azevedo, os depoimentos obtidos nessa 

primeira fase do Inquérito não o surpreendem. Pelo contrário , 

ratificam plenamente o "esboço de alarma" por ele lançado nos 

artigos de introdução. A volta a um passado de mais de trinta 

anos (1892) 6, "preconizada como um estribilho pelos reformado -

res de 1925", revela a sobrevivência entre nós de uma mentalida 

de retrógada e incapaz de adaptar nosso sistema de ensino às 

idéias modernas, a exemplo dos "países mais cultos e de mais 

velhas tradições ". 

5 

6 

Entre as pessoas que Fernando de Azevedo consulta "não fi
gura nenhuma autoridade oficial, por estarem diretamente 
subordinados aos poderes públicos". 

Exceção feita a Almeida Junior - que, no seu depoimento , 
poucas e rápidas alusões faz ao Decreto n9 3.858 de 11 de 
junho de 1925 - os cinco outros inquiridos de Fernando de 
Azevedo tecem elogiOS ã lei de 1920, e criticam os reforma 
dores de 1925 acusando-os de terem voltado ao passado. As 
sim se expressa Francisco Azzi, um dos depoentes, na res = 
posta ao primeiro item do questionário: li ••• Passado obre 
ve parêntese de radioso e vigoroso renascimento que foi ã 
gestão Alarico Silveira - Sampaio Dória e repudiada a orga 
nização que deixara, - tudo considerado, por sem dúvida, ã 
melhor que já tivemos, - volveram as coisas ao marasmo an-
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Essa falta de atenção ao "ideais impostos pela nova con

cepção social e pelo conhecimento exato do meio" é apontada como 

fruto do descaso das autoridades educacionais, ainda não compen~ 

tradas da necessidade de renovar a mentalidade dirigente pela 

vulgarização de novas doutrinas e experiências pedagógicas. E a 

consequência lÓgica desse desinteresse em responder às exigências 

do progresso nacional é o "esplêndido isolamento" em que se encon 

tra o nosso sistema de ensino. 

A aversão ao debate, à crítica e às correntes livres de 

opinião gerou, no professorado, o "desamor aos estudos", a luta 

competitiva em vez do respeito pela competência, criando, ao 

mesmo tempo, uma pedagogia oficial retrógrada, "encastelada na 

rotina e emparelhada de preconceitos". 

A falta de um espírito idealista e renovador, que dê ao 

professorado alento e força nas tarefas cotidianas; a ausência 

de um espírito de finalidade educativa e social; a persistência 

do isolamento entre a família e a escola; o estrangulamento da 

cooperação privada, por um regime oficial preocupado em contro -

6 (continua) 

tigo. A retrogradação, sentida e confessada, é um fato" 
(A Educação na Encruzilhada, op.cit., p.44); Renato Jardim 
tacha a reforma de "um acervo de desatinos", além da "confu 
são trazida pelo "decreto lei" à legislação do ensino" (ibiã., 
p. 63); José Escobar diz no seu parecer que a reforma de 
1925 foi "uma camuflagem" (ibid., p. 71); Sud Menucci, o 
mais contundente na crítica ao Decreto de 1925, diz, entre 
outras coisas: "A falha mais grave do ensino primário e 
normal, na sua organização atual, isto é, depois da Reforma 
de 1925, é o refluxo do passado. Houve o propositado inten 
to de volver o ensino às bases de 30 anos atrás, as aspira= 
ções e os ideais daquele,. como se entre 1892 e 1926 não hou 



lar o ensino popular e em IImecanizar, até os seus pormenores, a 

vida intelectual e pedagógica ll
, entravando assim a transformação 

dos sistemas educa ti vos; tudo isso, acrescido do IIhábi to de su -

bordinação que vizinha com o servilismo e o medo das represálias 

que faz do professor um instrumento passivo de execução 11 , é res 

ponsãvel por um ensino popular 11 tradicionalista , individualista 

e teórico, e inspirado na superstição da uni formidade 11 • 7 

Na segunda parte de suas primeiras Conclusões, Fernando 

de Azevedo, embora repetitivo, analisa, com mais precisão, os 

pareceres dados pelas personalidades consultadas sobre o ensino 

primário e normal. E, mais uma vez, faz questão de frizar que 

suas afirmações, lançadas nos artigos de introdução ao Inquérito, 

foram eloquentemente homologadas pelas respostas recebidas. 

6 (continua) 

7 

vesse mediado o tremendo, destruidor, e por isso mesmo reno 
vador, furacão da çrande guerra 11 (ibid. p. 88); por fim,Lou 
renço Filho acusa os "respeitáveis órgãos do governo ll de-; 
"com uma convicção sincera", reafirmem a "volta ao passado" 
(ibid., p. 100). Note-se que, entre o~ depoimentos recebi
dos pelo organizador do Inquérito, o de Almeida Junior é o 
que menos responde às insinuações contidas na redação das 
questões; enquanto o de Lourenço Filho, carregado de pesada 
carga doutrinária, é o mais aproveitado por Fernando de Aze 
vedo nas suas conclusões desta primeira parte do Inquérito: 

Terminando essa primeira parte de suas las. Conclusões so -
bre o ensino primário e normal, o autor volta a contestar 
os reformadores de 1925, fazendo seus alguns dos depoimen -
tos por ele recolhidos: "o certo é que em nosso Inquérito , 
a cujas conclusões voltaremos amanhã, não nos preocupa a 
Reforma de 1925 que terá certamente o destino das que a 
precederam. Mas homens de espírito novo, as pessoas consul 
tadas não podiam saudar de chapéu na mão, sem um protesto -; 
a bandeira renovadora que, ainda mal hasteada, já arriavam 
os reformadores de 1925, para içar em lugar dela, bem alto 
no topo velho estandarte de procissão que já era tempo de 
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A primeira conclusão a que chega o orientador do Inquéri 

to i que a escola primiria, na sua organização vigente, "falhou, 

entre nós, aos ideais modernos de educação de que ati agora, fe-

chada em horizontes restrito, nem sequer suspeitou". E aponta 

as razões: ela não educa, apenas alfabetiza, e o faz deficiente

mente, por uma ação acanhada e preciria. Isto i, a distância em 

que se encontra a escola primiria dos "ideais modernos de educa-

ção" afastou-a enormemente daquilo que deveria ser, segundo es -

ses mesmos ideais, a sua razão de ser, ou seja, a educação moral 

e higiênica e a educação social (a preparação para a vida e para 

os deveres cívicos). A própria formação do caráter da criança i 

escamoteada, nada fazendo a escola primária por não se dar a de

vida importância ao papel do mestre, uma vez que "a influência 

educativa i eminentemente pessoal". 

~ que, longe de ser racional e cientifica, a escola prim! 

ria ainda i presa de um "grosseiro empirismo", de fácil constata 

ção sob qualquer ângulo em que se coloque o observador. Sinal 

desse seu caráter empírico e retrógrado é o desconhecimento da 

importância do papel educativo do manualismo, "não apenas como 

aprendizagem, mas como meio de desenvolver a destreza e a habili 

dade e despertar o gosto pelas ocupações manuais ••• poderoso 

instrumento educativo, de caráter moral e intelectual, e de pre

paração ã aprendizagem de qualquer ofício". Acrescente-se a is-

so a omissão da escola primária em gerar e despertar, no espírito 

7 (continua) 

estar recolhido e com que ainda uma vez sairam à rua para 
entoar, com intuitos louvaminheiros, hinos nostálgicos ao 
passado" (ibid. p. 114) .. 
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da criança, idéias de civismo, imprimindo ao ensino das matérias 

mais suscetíveis de recebê-lo um "caráter marcadamente brasilei-

ro" • 

Para Fernando de Azevedo, o Inquéri to mostra que "o pro

blema da educação popular não foi ainda posto, entre nós, em fa

ce dos novos problemas sociais". Ou seja, a escola, como está , 

não se encontra em condições de dar à sociedade a contribuição 

que dela se espera, isto é, contribuir, pela sua organização e 

funcionamento, na solução dos problemas sociais. Só a nova con

cepção social poderá renová-la, salvando-a do espírito tradicio 

nalista, individualista e teórico que a vem inspirando. Segundo 

-essa nova concepçao social, os problemas sociais devem começar 

a ser resolvidos na vida intra-escolar, em "escolas-comunidades", 

e escolas-oficinas",fundadas no exercício normal do trabalho em 

cooperação". 8 

Vista como encarregada de abrandar, pela educação, as 

divergências e os conflitos entre indivíduos e classes sociais , 

urge que a atual escola se renove, pois somente uma nova educa -

8 Fernando de Azevedo faz suas as afirmações de Lourenço Fi -
lho, em sua resposta ao 39 item do questionáriO ("não acha 
que a nossa escola primária ainda não adaptada às classes 
populares a cujo proveito deve colocar-se, tem falhado a 
fins essenciais, dentro àos ideais modernos de educação?"). 
Lourenço Filho historia o aparecimento das primeiras esco -
las - comunidade", das "escolas do trabalho" e das "esco 
las-oficinas", surgidas na Alemanha, precedidas da lu ta 
pelo aprendizado ativo", começada nos Estados Unidos por 
William James ("as novas práticas educativas não devem ser 
senão a organização dos hábitos de conduta, tendendo mais 
que tudo a fins morais) I John Dewey (a "escola-comunidade -
embrionária") i Decroly, na Bélgicai Durkheim, na FrançaiCla 
parede e Ferrü~re na Suiça; e, na Alemanha, Jorge Kircheus= 
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ção contribuirá para a construção de uma nova sociedade, sem 

preconceitos, coesa e solidária: "A escola primária em que as 

crianças trabalham em comum como "aprendizes-operários", pro 

põe-se a ensiná-las a se conhecerem e a se estimarem, abolindo 

os preconceitos e desenvolvendo o sentimento de solidariedade so 

cial que nos dá consciência dos deveres de altruismo e da coe 

são asseguJ:ada às mais diversas realizações individuais, no 

trabalho e na profissão. Em uma palavra, retomada as expressões 

de um dos depoimentos, lia escola tradicional, a nossa escola , 
não serve O povo e não o serve porque está montada para uma co~ 

cepção social já vencida e, se não de todo, por toda parte es -

trebuchan te" • 9 

o desrepei to ao princípio "educar sem desenraizar", se

gundo o qual é preciso conservar nas populações do campo, das 

praias e dos sertões, todas as suas forças vivas, tem sido res

ponsável pelo "princípio supersticioso da uniformidade", reco -

8 (continua) 

9 

teiner, "o laureado diretor das escolas de Munique", que 
"fez da escola pÚblica uma forja de vida cívica, sob as 
bases do exercício normal do trabalho em cooperação", que 
deve educar o caráter do aluno e inspirar-lhe "o desejo de 
trabalhar por meio de sua profissão, para que o Estado che 
gue a ser uma comunidade moral". Fernando de Azevedo, op7 
ci t., P • 103. 

-Ibid., p. 117. A expressa0, ainda da Lourenço Filho, em 
sua resposta ao 39 quesito do questionário, é mais exata -
mente a seguinte: "A escola tradicional não serve o povo , 
e não o serve, porque está montada para uma concepção so -
cial já vencida, e senão morta de todo, por toda parte es
trebuchante - o burguesismo". E acrescenta: liA cultura 
verbalista, bem ou mal, vinha servindo aos indivíduos que 
se destinavam às carreiras liberais, mas nunca às profis -
sões normais de produção econômica. Estendida a todas as 
classes populares, ela provou bem cedo que não só falhava 



nhecido e condenado em todos os pareceres, que tem feito da esco 

la primária um aparelho inflexível "que nenhum parentesco apre -

senta com as múltiplas formas e variedades da vida". Ora, "ne 

cessidades sociais diferentes têm de corresponder,por força,ensi 

nos diferentes de objeto e tendências dominantes". Daí deve ser 

a escola rural elemento eficaz de combate ao urbanismo e ter 

corno um dos seus fins principais reter o indivíduo ã terra, fa -

zendo-o compreender e amar a vida rural. Assim corno, nas regiões 

de fábricas e usinas, apropriar o ensino e os professores ao 

meio. Assim, servindo praticamente à regiões, nas suas ativida-

des originais, "as escolas primárias servirão fundamentalmente ao 

Estado, na pluralidade de sua vida econômica, sob os mais varia

dos aspectos". 1 o 

Mas, além de urna organização inadequada, empírica e re -

trógrada, sem finalidade educativa e social e sem plasticidade , 
\ 

a escola primária se ressente também do "desprezo absoluto que 

se cultiva pelos meios com que a ciência acode à obra da educa -

ção popular". Por exemplo, o cinema e o rádio, cujo papel didá-

ti co já em franca aplicação nos Estados Unidos, não despertou 

ainda nenhum interesse entre nós. 11 Has não é de estranhar a 

9 (continua) 

10 

1 1 

ã finalidade social de adaptação econômica mas à própria fi 
nalidade mais ampla e profunda da elevação moral do homem": 
Ibid. p. 102. 

Fernando de Azevedo, op.cit. p. 117. 

e Educa ao de Adultos" (São Paulo, Ed. 
Pereira Paiva, citando José Silvério 
fundação da Rádio Sociedade do Rio de 

fins "exclusivamente científicos, técnicos e 

--~ 
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indiferença que se cultiva por esses recursos didáticos, por s~ 

rem "coisas novas demais para vencerem o espírito de rotina". 

o que não se entende é nada se ter feito, entre nós, até agora, 

para "ampliar, modernizar e por a serviço do ensino, de maneira 

eficiente, esse formidável ins trumen to de cultura e educação 

popular que - as bibliotecas públicas, escolares, -sao operarias e 

circulantes". E aponta, como exemplo, o ensino popular na 

Tcheco-Eslováquia, onde cada departamento é obrigado, por lei , 

a fundar uma biblioteca com uma seção circulante. 

Enfim, a fonnação moral (" a escola deve ser um foco de 

vida moral, ou, mais claramente, uma "casa de educação") é, pa-

ra Fernando de Azevedo, um dos traços essenciais da nova escola. 

Quanto ao ensino normal, é dele que depende, em grande 

parte, a solução do problema do ensino primário, uma vez que é, 

nas escolas normais, que o professor recebe sua formação profi~ 

sional. Mas as escolas normais existentes aliás, em número co~ 

siderado excessivo - "sem caráter profissional acentuado, desa-

parelhadas de laboratórios, continuam modeladas segundo uma con

cepção de ensino teórico e verbalista, que não pode satisfazer 

aos seus fins e é contrário aos "novos ideais de educação". 

11'( continua) 

artísticos e de pura educação popular" e programação de au 
las, conferências e palestras sem recepção organizada. Rõ 
quete Pinto, o fundador da rádiO, "vê na radiodifusão um 
meio para solucionar o problema educativo brasileiro, pro
pondo em 1926 a fundação de uma rádio-escola em cada Esta
do, bem como a mobilização das pessoas instruídas das comu 
nidades em "benefício da educação dos pobres" (p. 93). 

\ 
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Contra isto, Fernando de Azevedo dá duas sugestões, baseadas nos 

pareceres daqueles que responderam ao seu questionário: primeiro, 

reduzir o número das escolas normais, inteiramente uniformes , 
transformando algumas, localizadas em zonas agríCOlas, em Esco -

las Normais Rurais para prepararem especialmente os futuros pro-

fessores das escolas rurais; segundo, modificar as demais na 

sua organização, de maneira a acentuar os caracteres que a apro-

priam ao seu destino e definir seguramente o lugar que devem to-

mar no conjunto do sistema educativo. 

Enfim, trata-se de "ajustar a escola normal às novas fu,!l 

ções da escola primária. A uma escola primária de feições pro 

fissionalizante deve corresponder uma escola normal de caráter 

técnico-profissional" • 1 2 

Concluindo, podemos dizer que a escola primária é vista, 

nesta primeira parte do Inquérito, como um dos elementos, talvez 

o mais importante, com que se deveria responder aos desafios pr~ 

postos pelas transformações sociais, que ocorriam na década dos 

vinte. 

A orientação que Fernando de Azevedo deu ao Inquérito e 

as conclusões a que chegou revelam uma grande preocupação em 

pensar e modificar os padrões de ensino e cultura das institui -

ções escolares, na convicção de que, dos seus objetivos e função 

social depende o progresso da Nação: conferia, assim, plena vi -

1 2 ~ muito pouco o que há nas conclusões desta primeira parte 
do Inquérito sobre o ensino normal, apesar de abundante 
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gência ao princípio segundo o qual "a escolarização tem valor 

quando transforma o indivíduo em parte ativa do progresso nacio 

nal ou da prosperidade pública". 

~ dentro desse quadro doutrinário que Fernando de Azev~ 

do conduz seu Inquérito sobre a escola primária e escola normal 

então vigentes no Estado de são Paulo, tecendo forte crrtica a 

um tipo de ensino, formalista e clássico, incapaz de transfor -

mar as pessoas em forças propulsoras da riqueza nacional. 

Indo além da simples função alfabetizante da escola pri 

mária, o autor do Inquérito tenta mostrar a necessidade de um 

ensino popular que seja capaz de dar ao povo brasileiro uma cul 

tura que faça "uma partrcula ativa do progresso do nosso pars". 

Isto significa modificar, antes de tudo, os objetivos da escola 

primária e introduzir-lhe novos modos de formulação do programa 

escolar e nova instrumentação para tornar mais eficaz o traba -

lho docen te • 

A necessidade de comprometer a educação primária e, co~ 

sequentemente, a escola normal com as novas exigências da vida 

12 (continua) 

nos depoimentos prestados e de ter sido objeto de seis en
tre os dezesseis itens do questionário. Dir-se-ia que a 
orientaxão pensada pelo organizador do Inquérito para a 
renovaçao do ensino normal está implicitamente contida nas 
suas conclusões sobre o ensino primário, uma vez que "às 
novas funções da escola primária deve ajustar-se a escola 
normal" • 

j 



social e econômica do Estado, pela "modernização prática e cien

tífica de nosso ensino pÚblico", se depreende claramente da sim-

ples leitura do questionário formulado pelo autor do Inquérito. 

Nos dezesseis itens que o compõem, já está contida praticamente 

a nova orie~tação que deve nortear os destinos da nova escola 

primária e normal: Uma escola "conforme às nossas necessidades e 

à altura do progresso material do Estado de são Paulo (item 19); 

gratuita e obrigatória para todos (item 39); adaptada às classes 

populares, dentro dos ideais modernos de educação (item 59); cu

jo verdadeiro papel esteja na formação do caráter nacional, na 

obra moderna de assistência social, no plano geral de educação 

física e criação de hábitos higiênicos, como instrumento de ini

ciação profissional e de preparação para a vida (item 69) ; de 

ensino prático e maleável, segundo as necessidades (industriais, 

agrícolas, pastoris, etc.) da região em que a escola se instale 

(item 79); que incorpore 6S grandes recursos modernos de ensino 

como o cinema e o rádio (item 89); de um ensino normal, ajustado 

às suas funções profissionalizantes e inspirado nas necessidades 

culturais (item 109 e 119). 

2.3 - O questionário 

Eis, na íntegra, o questionário redigido por Fernando de 

Azevedo sobre o ensino primário e normal: 

19 - Temos nós um aparelhamento pedagógico, primário e 

normal, conforme as nossas necessidades e ã altura do progresso 
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material do Estado de são Paulo ? 

29 - Podia apresentar em síntese as falhas e os erros 

mais graves do ensino primário e normal, na sua atual organiza -

ção ? 

39 - Em que termos se deve colocar e qual a solução que 

deve ter o problema do ensino primário, gratuito e obrigatório? 

49 - Qual a melhor solução provisória ao problema do en

sino primário; o ensino primário incompleto para todos ou primá-

rio integral para alguns ? 

59 - Não acha que a nossa escola primária ainda não adaE 

tada às classes populares em cujo proveito deve organizar-se 

tem falhado a fins essenciais, dentro dos ideais modernos de 

educação ? 

69 - Qual o verdadeiro papel que deve caber ã escola pr! 

mária: a) na formação do caráter nacional; b) na obra moderna de 

assistência social; c) no plano geral de educação física e na 

criação de hábitos higiênicos; d) e como instrumento de inicia -

ção profissional e de preparação para a vida ? 

79 - Posta a questão neste pé, é partidário da uniformi-

dade do ensino primário, teórico e rígido, ou da variedade desse 

ensino, prátiCO e maleável segundo as necessidades (industriais, 

agrícolas, pastoris, etc.), da região em que a escola se instalou? 

, 



89 - Não acha que o Estado de são Paulo não poderá reso!. 

ver, de maneira intensiva e extensiva, o problema de educação p~ 

pular, sem pôr a serviço dessa obra os grandes recursos modernos 

corno o cinema e o rádio ? 

99 - Cono está tratada e como deveria ser resolvida a 

questão de assistência técnica e da inspeção e fiscalização do 

ensino ? 

109 - Não reconhece que nosso ensino normal está quase 

inteiramente: a) desviado de seu caráter profissional; b) desam-

parado de material didático atual e suficiente (como museus, her 

bários, laboratórios e bibliotecas); c) e inspirado enfim em pl~ 

no que não consulta nem a natureza do curso, nem as necessidades 

culturais ? 

119 - Nestas condições, qual a organização que imprimiria 

às nossas escolas normais, para as ajustar às suas funções e muI 

tiplicar a sua eficiência ? 

129 - Não acha que é preciso pensarmos em promover 

cooperação eficaz da família e ,da escola: a) convidando os 

a assistir às aulas e a interessar-se "pela vida normal" e 

apenas nos "incidentes" da escola; b) e por meio de reuniões 

uma 

pais 

-nao 

em 

que se encontrem, para troca de idéias, professores, pais e alu-

nos ? 

139 - Sendo questão vital para o ensino a formação de pr2 
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fessores, não concorda em que, com o ensino normal, reorganiza

dos em bases novas, devem entrar em colaboração, ao lado e aci

ma dele, o curso periódico de conferências nas férias e uma es

cola normal superior ? 

149 - Que me diz da Faculdade de Educação, segundo a Re

forma de 1920 e as "modificações" introduzidas pela Reforma de 

1925 ? 

Quais os princípios que deverão inspirar a sua organiz~ 

ção para que, instalada, não redunde um dia no mais completo des 

calabro ? 

159 - Qual o melhor processo de seleção para o provimen

to de cadeiras, no ensino primário, no ensino normal secundário 

e no ensino normal superior ? 

169 - Como se poderia organizar em são Paulo praticamen

te uma obra eficaz particular, de orientação e propaganda do en 

sino, e de assistência econômica higiênica e judiCiária a todo 

o professorado ? 



C A P r T U L o 3 

ENSINO ~CNICO-PROFISSIONAL 

Este capítulo se compõe de duas partes: na primeira, cal 

cada nos artigos de introdução à segunda parte do Inquérito, re-

produzinos a crítica de Fernando de Azevedo ao ensino técnico-

profissional do Estado de são Paulo, a partir de sua análise 

da legislação então vigente sobre a matéria, ou seja, do Decreto 

de 11 de junho de 1925;1 na segunda, apresentamos um resumo das 

conclusões de Fernando de Azevedo sobre esta parte do Inquérito 

que trata: 1} do ensino técnico elementar (para todos) e da edu

cação pós-escolar; 2} do ensino profissional agrícola; 3} do en

sino técnico industrial (o profissional mecânico); 4} do ensino 

profissional comercial. 

Nessa crítica, Fernando de Azevedo visa motivar as pessoas 
a serem entrevistadas e abrir o debate sobre o assunto em 
questão, bem como justificar o teor do questionário, que 
transcreveremos no fim do capítulo. 

I , 
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3.1 - Considerações gerais 

Apesar de considerar irrisório o número de escolas de 

ensino profissional (cinco primárias e uma superior), criadas por 

iniciativa oficial,2 "num Estado industrial como o nosso", não é 

aí, no quantitativo, que Fernando de Azevedo encontra o maior 

defeito do ensino técnico-profissional em são Paulo. Para ele, 

os principais pontos de estrangulamento nessa matéria se situam 

sobretudo em duas questões principais: de um lado, a falta de 

organicidade, coerência interna e finalidade; de outro, o intei

ro isolamento em que se encontra o ensino técnico- profissional 

no sistema geral de ensino. Em outras palavras, falta-lhe estr~ 

tura para "se pôr de pé", bem como um "jogo de articulações, pa-

2 ~ mais ao "desinteresse e ignorância com que tem sido trata 
da essa matéria", do que a outros motivos, que Fernando de 
Azevedo atribui as razões desse número insuficiente de Esco 
las de Ensino profissional em são Paulo: "os 60.000 contos 
q~e hoje se gastam e se malbaratam na instrução pública e 
nao chegam a dar-lhe o aparato de uma exterioridade brilhan 
te, não permitem sejam lançados ã conta de estreitezas orç~ 
mentária o número insignificante dessas escolas". Fernando 
de Azevedo, op.cit., p. 123-124. A escola profissional su
perior a que o autor se refere é a Escola Agrícola Luiz de 
Queiroz, de Piracicaba, de que tratará, mais tarde, nas 
conclusões: "O caráter que reveste e se deverá ainda acen -
tuar, obedeceu à tendência de se fazer dessa escola, não um 
instituto secundário, mas um estabelecimento de ensino pro
fissional superior, tendo por objeto prover ao recrutamento 
das escolas especiais que se criarem, das seíões técnicas 
das indústrias agrícolas, das estações agronornicas e dos la 
boratórios de pesquisas, já existentes. Este instituto a
gronômico representará, pelo nível dos estudos e pelo seu 
caráter experimental e científico, a abóbada do ensino pro
fissional agrícola, quando se constituir em bases sólidas. 
Ibid. p. 176. Ver também o quesito 12 do questionário. 



ra travar com outras instituições de ensino em que se apóia, de 

que depende e a que tem de servir". 

A falta absoluta de um "plano de organização" explica o 

estado embrionário e confuso, informe e desconexo em que se en -

contra esse ramo de ensino. Presa de urna "cadeia de legislação 

inepta e confusa, S contaminado e entorpecido pela burocracia", o 

que há nesta matéria, no domínio oficial, não passa de tentativas 

nítidas e dispersas, sem a menor subordinação a um plano de con

junto estudado seriamente nas suas linhas gerais e na articula -

ção de seus detalhes. 

Como no ensino primário e normal, o desinteresse com que 

é tratada a questão do ensino técnico-profissional toca as raias 

de uma "cândida hostilidade" pelas idéias modernas de educação. 

Não admira, portanto, o "alheiamento sistemático em que se tem 

mantido este ramo de ensino em relação ao movimento mundial que 

tende à organização científica do trabalho".~ 

3 Decreto de 11 de junho de 1925. 

Fernando de Azevedo se refere aqui aos "institutos dessa 
natureza", existentes por toda a parte, que, "compreendendo 
o papel que neles têm de desempenhar a psicologia e a fisio 
logia aplicadas, atacam praticamente o problema da seleçãõ 
e orientação profissional, pela verificação das aptidões fí 
sicas e psíquicas. O psicólogo, no gabinete de psicotécni= 
ca, e o médico, nos seus consultórios especiais, colaboram 
por toda parte na obra de adaptação do trabalho às aptidões 
naturais". Ibid., p. 129. Fernando de Azevedo deixa de 
referir-se aqui (veja-se 'também o i tem 14 do questionário ) 
às experiências que, nesse sentido, vinha realizando Rober
to Mange, engenheiro mecânico e professor da Escola politéc 
nica de são Paulo, na Escola Profissional Mecânica, do Li = 
ceu de Artes e Ofícios de são Paulo. De 1925 a 1928, Rober 
to Mange introduz e aplica, "com grande vantagem", naquelã 
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Ainda no tocante a sua organização interna - um dos pon

tos de estrangulamento do ensino técnico-profissional - o autor 

analisa alguns aspectos da legislação por ele considerados funda 

mentais na sua crítica a esse ramo do ensino. Primeiro, a lei 

começa por não determinar os ofícios que devem ser ensinados nas 

escolas profissionais, mas apenas os enumera (artigo 78), -nao 

estabelecendo assim os elementos básicos de adaptação da escola 

às necessidades locais. Fica, portanto, ao "arbítrio de autori

dades burocráticas" a responsabilidade dessas disposições. ~ 

uma omissão grave da legislação, além de tratar com extrema levi 

andade, uma questão técnica de aspectos nitidamente pedagógicas. 

Segundo, chega às raias do ridículo a inclusão pelo Decreto de 

11 de junho de 1925, artigo 78, de determinados cursos, como de 

barbearia e manicure, no plano de uma escola profissional de 

artes e ofícios. "Bastará que seja apenas 'um ofício' para se 

justificar a sua inserção no quadro educativo de ofícios que, 

nas escolas pÚblicas, devem ser ensinados, pelo seu alcance so -

cial ou técnico e pelos princípios científicos que lhe formam 

.. (continua) 

Escola, o "método racional de instrução", que se compunha 
de duas partes: na primeira, realizava-se a seleção profis
sional, atingindo o "período pré-vocacional" do candidato, 
através do "exame pSico-fisiológico" (era o "alicerce da 
instrução racional, o ponto de partida"); na segunda, apli
cavam-se as "séries metódicas de aprendizagem". Segundo Ro 
berto Mange, o lema da "instrução racional" era "eficienciã 
e economia, ou, em outras palavras, conseguir o máximo de 
rendimento no menor tempo possível e com o mínimo dispêndio 
de energia e de dinheiro" (IDORT,l(l), jan. 1932, p.17). 
Em 1930, Roberto Mange inicia a mesma experiência no curso 
de ferroviários da Estrada de Ferro Sorocabana, que funcio
nava como curso especial da Escola Profissional de Sorocaba 
(Ibid., p. 19). Ver também Celso Suckow da Fonseca, Histó-
ria do Ensino Industrial no Brasil,19 vol., Rio de Janeiro, 
1961, pp. 447 - 467; e, na sua resposta n9 8 ao quesito 14 
do questionário do Inquéri-to, afirma Roberto Hange: "A Esco 

I 
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e lhes orientam os processos suscet!veis de ininterruptos aper -

feiçoarnen tos ?". 5 

Em terceiro lugar, escapa às preocupações do legislador 

o meio de prover a formação cient!fica do pessoal docente deste 

ramo de ensino, sobretudo de matérias técnicas que requerem sóli 

da e conscienciosa preparação. O próprio cargo de diretor, se

gundo o Decreto de 11 de junho de 1925, é exercido por professor 

normalista, que "se tenha especializado neste ramo de ensino" 

(art. 78). Ora, não há escola em que o normalista possa "espe -

cializar-se nesse ramo de ensino". E quanto aos professores e 

mestres, ou são norrnalistas, com orientação pedagógica e preparo 

secundário, mas sem conhecimento de qualquer arte industrial, ou 

são especialistas em qualquer ofIcio ou arte industrial, mas 

sem os necessários conhecimentos pedagógicos para transmitir o 

ensino. 

Enfim, "para completar esse quadro desolador em que se 

move o ensino técnico-profissional", o Decreto de 1925, "para re 

.. (continua) 

5 

la Profissional Mecânica do Liceu de Artes e Of!cios já rea 
lizou, com a colaboração do Instituto de Higiene, diversas 
provas psicotécnicas de aptidão para aprendizes mecânicos , 
com bons resultados verificados pelo ilustre cientista o 
professor Piéron, que há pouco nos visitou" (Fernando de 
Azevedo, op.cit., p. 154). 

Ibid., p. 124. 
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solver o problema das escolas normais, que são em número excessi 

vo, teve esta genial idéia: será transformada em escola profiss! 

onal cada uma das normais (estejam localizadas onde estiverem) , 

em que a matrícula não atingir a 100 alunos".6 vê o autor, por· 

a!, um verdadeiro "processo de escamoteação" da legislação, como 

o ensino técnico-profissional fica dependendo, na sua localização 

e organização, das'ivicissitudes do ensino normal. 

E, se se acrescenta a tudo isso a ausência absoluta de 

um espírito claro e moderno de finalidade, indispensável ã cria

ção de um aparelho eficaz do ensino, o qual só pode resultar de 

- -uma justa campreensao do problema em todos os seus aspectos, nao 

se poderia esperar de tal ensino profissional senão um "mero a -

prendizado de ofícios, e, por isto mesmo incapaz de contribuir, 

de seu raio de ação, para a obra de melhoramento das condições 

~ísicas, econômicas e sociais do povo a que deveria servir". 7 

Ora, "não é esse - a rotina de um ofIcio - o objetivo do ensino 

técnico moderno que tem por fim elevar o nível moral e intelec -

tual do operário, despertar e desenvolver-lhe a consciência de 

suas responsabilidades, como a con~ciência das bases científicas 

e da significação social de sua arte, alargar-lhe a visão e apeE 

feiçoar-lhe a técnica, no sentido de maior "rendimento do traba-

lho", transformando-o, por esta maneira, num elemento de progre~ 

so técnico nas oficinas e nas indústrias nacionais". 8 

6 I~id. , p. 125. Essa "idéia genial" a que se refere o autor 
nao se encontra no Decreto de 1925. 

7 Ibid. , p. 128. 

8 Ibid. , p. 128. 



Mas não é apenas da falta de coerência interna, de orga-

nicidade e finalidade, que carece o ensino técnico-profissional 

em são Paulo. Falta-lhe integração no "Sistema geral do ensino", 

um plano de conjunto, formado pela convergência de todos os obj~ 

tivos especiais. Ou seja, um plano geral de educação, em que 

se procurasse coordenar, relacionando-as estreitamente, para se 

chegar à unidade de ensino, todas as instituições de instrução pg 

blica e privada na variedade de seus graus e de seus aspectos. 

Se, de um lado, a escola primária não está organizada 

para oferecer uma base, nem sequer para um curso técnico elemen

tar, quanto mais para a orientação profissional do aluno; por 

outro lado, as escolas normais, que fornecem diretores e parte 

do corpo docente das escolas profissionais, não estão organiza -

das para prepará-los. E, além do mais, ainda não passou pela ca 

beça de ninguém a idéia de um movimento em favor da extensão da 

"obrigatoriedade" ao ensino técnico elementar para todos, e a 

educação pós-escolar para os que (de 14 a 18 anos) nao recebem 

ensino superior. Pelo contrário, a Reforma de 1925, em vez de 

completar pela luta em favor do ensino técnico e profissional 

a luta contra o analfabetismo, atacada na reforma de 1920, t)rat~ 

camente suprimiu o caráter da obrigatoriedade. 9 

Estas duas questões - a escola primária como instrumento de 
preparação para as escolas profissionais e a obrigatorieda
de do ensino técnico elementar em continuação à escola pri-
mária - vão ser tratados mais amplamente por Fernando de 
Azevedo em "as conclusões de nosso Inquérito", objeto da 
2a. parte deste capítulo. 

J 
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~ este, em linhas gerais, o retrato do ensino técnico 

profissional, "nas suas lacunas imensas e nos seus gravíssimos 

defeitos",traçado pelo orientador deste Inquérito nos seus arti

gos de introdução. 

3.2 - Graus e ramos 

A falta de "espírito de organização" - já tratada na 

primeira parte deste capítulo é, para Fernando de Azevedo, urna 

denúncia clara da ausência de qualquer "sistema de idéias" e 

mostra que ainda não se compreendeu o alcance do ensino técnico-

profissional num plano integral de educação. ~ que ainda nada 

se fez no sentido de pôr o ensino "em função das novas necessida 

des sociais e industriais e de preparar o elemento nacional para 

as atividades técnicas". 

3.2.1 - Ensino técnico-eLementar 

Neste ponto, Fernando de Azevedo volta a lamentar que 

a luta, "hoje esmorecida e praticamente suspensa", contra o anal 

fabetismo não se tenha associado ainda a urna campanha em favor 

dq ensino técnico elementar, a que se deveria estender a obriga

toriedade imposta em relação ao ensino primário. 10 Trata-se de 

1 o Nessa época, tramitava pelo Congresso um projeto de 
Reis, que tornava o ensino profissional obrigatório 
silo Apresentado ã Câmara em la de outubro de 1922, 
radical de quantos projetos já haviam surgido no 

Fidelis 
no Bra
"o mais 
Brasil 

-~ 
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um "claro sinal de atraso de nossa parte", pois este princípio de 

obrigatoriedade do ensino técnico-elementar (para todos), como 

de uma instrução técnica pós-escolar (para os que não recebem edu 

cação superior) já se constitui, há muito, uma das bases fundamen 

tais dos sistemas de educação de países como a França, a Inglate! 

ra e a Alemanha, Portanto, a luta contra o analfabetismo e o 

problema do ensino técnico-elementar deveriam caminhar lado a la

do, pois "não são dois problemas que se sucedem, mas duas questões 

que se encadeiam, desde que ã escola se proponha um ideal verda -

deiramente educativo". Aqui, a escola primária - que foi o obje

to do debate da primeira parte do Inquérito - é retomada por 

Fernando de Azevedo como o ponto estratégico que visam as suges -

tões em torno da questão do ensino técnico-profissional. Entendi 

-da como instrumento de preparaçao para as escolas profissionais , 

é por ela - pela base, que se tem de atacar o problema. Não sen-

do propriamente profissional - não se trata de ministrar, na esco 

1 o (continua) 

a respeito do ensino profissional" foi objeto dos mais vee
mentes protestos, alegando uns a inconstitucionalidade da 
obrigatoriedade do ensino de um ofício, enquanto outros 
propunham a alteração do artigo primeiro ("~ considerado o
brigatório o ensino profissional no Brasil, nos casos pre -
vistos ne~ta lei"). Em 1923, um substitutivo é remetido ao 
Senado, de onde, emendado no seu artigo primeiro (desapare-
ce a expressão "é considerado obrigatório"), volta ã Câmara 
em 1926. E, a 22 de agosto de 1927, "era sancionado, pelo 
Presidente Washington Luís o famoso projeto Fidelis Reis , 
com a redação que lhe dera o substitutivo Tavares Cavalcan-
ti e a emenda ao artigo 19, proposta, no Senado, por Cunha 
Machado". A Lei Fidelis Reis nunca entrou em execução, por 
falta de verba (Celso Suckow da Fonseca, op. cit., p.195-200). 
Uma semana antes de o Presidente Washington Luís sancionar 
a Lei Fidelis Reis, Graco Cardoso apresentava ã Câmara um 
minucioso projeto relativo ao ensino industrial (ibid.-, 
p. 200). 
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la primária, a aprendizagem de um ofício - a ela se tem de dar 

"uma direção mais prática no sentido de preparar o aluno ao seu 

papel social e fornecer os fundamentos das escolas profissiona

is, prepostas ã preparação imediata para a vida em sociedade". 

são duas as sugestões que visam concretizar essa nova 

atribuição que se pretende dar à escola primária: uma, a anexa

ção gradual do ensino técnico e.lementar a todas as escolas pú -

blicas, rurais e urbans1 11 a outra, introduzir esse próprio en

sino nas escolas primárias, em que se procura dar a maior impo! 

tância, no quadro das disciplinas, ao desenho e aos trabalhos m! 

nuais, lançando assim "base sólida e profunda do ensinamento pr2 

fissional" que deve suceder ao ensino primário. 

Em outras palavras, o que realmente pretendem Fernando 

de Azevedo e seus entrevistados é transformar as escolas primá-

rias alfabetizantes nas chamadas (por Fernando de Azevedo) esco 

las de trabalho, em que, "ao lado do ensino da escrita, da lei-

tura e da aritmética, se ministre o ensino técnico elementar, ~ 

grícola ou fabril, conforme 'a variedade das condições locais". 

A instrução primária - acrescenta - não é, hoje, apenas o apre~ 

dizado de primeiras letras, como já acentuou Carneiro Leão, mas 

"um meio de orientar a criança para a vida, dando-lhe os funda

mentos de uma cUftura que só se terá a desdobrar para fazê~la 

uma força inteligente e ativa do país". ~ a isso que se chama 

1 1 Sugestão de Paulo Pestana, um dos entrevistados, em depoi
mento de 9 de setembro de 1926, citado por Fernando de 
Azevedo. 
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de preparação para vida, para a Vida em Sociedade. 

Neste sentido, o autor chama a atenção para a organiza -

ção do ensino primário no Uruguai, cuja orientação profissional, 

pela escola, visa "não só atender às necessidades de melhoria dos 

processos científicos do trabalho, como influir mais fortemente 

na formação da mocidade pela escola do trabalho em cooperação". 

Nem menos atenção deve-se dar ã "opinião sensata" do 

Presidente Antonio Carlos, num discurso pronunciado, há pouco , 

em Barbacena: "Para que o escolar de hoje atue amanhã como força 

econômica, disse o Presidente Antonio Carlos, torna-se mister se 

lhe facilite o acesso ao ensino técnico, objetivando primeirame~ 

te a agricultura e a pecuária, nossas indústrias fundamentais, e 

em seguida a manufatura e o comércio. Os cursos técnicos, por -

tanto, se possível anexos aos grupos escolares, apresentam - se 

"indispensáveis" ã realização dos fins que se impõem aos planos 

de educação modelados pelas exigências da vida contemporânea". 12 

1 2 Citado por Fernando de Azevedo, op.cit., p. 174. A esta al
tura, o autor volta a atacar o Decreto estadual de 1925, 
atribuindo-lhe, em grande parte, a culpa pelo descaso com 
que são Paulo vem encarando o problema do ensino técnico , 
enquanto o mesmo é objeto de preocupação por parte do govêE 
no mineiro "disposto a atacá-lo seriamente"; e acrescenta : 
"A Reforma de 1925 - a mais nova no tempo e a mais antiqua
d~ no es~írito, - que passou de todo indiferente pela ques
tao ••• nao se limitou a copiar a lei que regulava o ensino 
técnico-profissional: onde não copiou, piorou. As próprias 
idéias boas, mas descorretas, que se encontram nessa legis
lação retrógrada, nos deixam a impressão de que, apanhadas 
no ar, aí as deixou cair ou as manteve, sem a consciência 
do seu valor, a pena descuidada dos reformadores" (ibid. ,p. 
174). Termina, dizendo que a reforma de 1925 fugiu ao 
idealismo para cair na "disputa de vantagens pessoais". 
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Quanto à educação técnica pós-escolar, dos 14 aos 16 

anos, "para os que não se destinam aos cursos secundários e sup~ 

riores, ainda não é possível, entre nós, pensá-la em termos de 

obrigatoriedade 11. Não há escolas de aperfeiçoamento (lI continua-

tion schools") e sobretudo um corpo de professores, que, certa -

mente, "não poderiam ser recrutados entre nós ll
• A idéia é com -

plexa, talvez ainda prematura, conclue o autor do Inquérito. 

3.2.2 - Ensino profissionaZ agrtaoZa 

~ por este ramo de ensino que começa Fernando de Azevedo 

a tratar do problema do ensino técnico especializado. E justifi 

ca: "Entre as questões debatidas nesta parte do Inquérito, nenh~ 

ma sobreleva, em importância e atualidade, à do ensino profissi~ 

nal agrícola"; uma vez que "a agricultura é a nossa principal 

fon te de rique za " • 

o que aqui ele propõe fundamentalmente, como resposta à 

necessidade sentida de transformar a indústria agrícola, é a 

organização de um "programa de instrução técnica", ou seja, um 

"plano de extensão e sistematização do ensino agrícola". 

programa te ri a como ob je ti vo não só formar .. pe ri tos" em 

Esse 
.... 

var~as 

especialidades, como formar a mentalidade moderna do lavrador e 

desenvolver em todos a consciência de que é preciso imprimir à 

exploração da terra, para seu maior aproveitamento, urna orienta

ção científica. Ou seja, para que a ação dos técnicos a serviço 

da agricultura, habilitados pelo ensino profissional, seja real-
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mente eficaz, necessário se faz que a instrução agrícola atinja 

as populações rurais em todas as suas camadas. Isso seria ata -

car a questão pela raiz, em seus graus e pelas faces principais. 

De que servirá o técnico - pergunta Fernando de Azevedo - se 

grandes e pequenos lavradores não estiverem penetrados, pela ins 

trução agrícola, da necessidade de fazer apelo constante aos da

dos científicos ? 

No bojo dessas preocupações, onde o que importa é "dar 

a todas as classes da população agrícola, desde o proprietário 

até o operário rural, a possibilidade de fazer adquirir aos seus 

filhos urna instrução profissional em relação com seu estado so -

cial e com as condições culturais das di versas regiões" - se de

lineia a estrutura do ensino profissional agrícola, dentro de 

um programa de instrução técnica: em primeiro lugar, está o ensi 

no profissional superior que, através da Escola Agrícola Luís de 

Queirós - transformada em estabelecimento de ensino profissional 

superior - pelo nível dos estudos e pelo seu caráter experimen -

tal e científico, representará a "abóbada do ensino profissional 

agrícola" e que terá por objeto prover ao recrutamento das esco

las especiais que se criarem, das seções técnicas das indústrias 

agrícolas, das estações agronômicas e dos laboratórios de pesqu! 

sa. Em segundo lugar, o ensino técnico elementar, base do plano, 

"visa exatamente o filho do pequeno lavrador e do colono que, 

iniciado na escola rural, - elemento fixador das populações do 

campo - encontrará uma instrução conpler:lentar nas escolas domés

ticas rurais e nas fazendas-escolas, cujo pessoal de ensino se 

recruta em escola normal apropriada à formação de professores 

rurais". E, por fim, as escolas técnicas secundárias - o e:o 



intermediário dessa cadeia: a elas caberá a formação prática e 

teórica de agricultores e profissionais, articulando-se, de uma 

parte, com o ensino técnico elementar, e, de outra, com o ensino 

superior de agricultura. 

3.2.3 - Ensino técmioo industrial 

~ das escolas do ensino profissional de mecânica que 

aqui tratam as conclusões de Fernando de Azevedo. são delas 

que "mais necessitamos" entre as escolas industriais e, por elas, 

se deve começar a especialização do ensino técnico, dada a iQPo! 

tância do papel da mecânica na civilização industrial e nas 

suas relações com a agricultura. Além do mais, é a própria ex -

pansão industrial do Estado que põe em relevo o problema do ensi 

no profissional mecânico, a qual não conta senão com "acanhadas 

seções para mecânicos, em nossas escolas profissionais". 

Ci tando Roberto Hange, no seu parecer sobre a matéria , 

Fernando de Azevedo mostra que, "adotando-se o curso de quatro 

anos, seriam necessárias escolas profissionais mecânicas para 

mais de 2.000 alunos diplomando 500 cada ano. Ora, esses 500 

aprendizes, que anualmente deveriam ser formados oficiais, nao 

encontram, em número suficiente, escolas capazes de prepará- los 

aos ofícios". 1 3 

1 3 Roberto Mange - um dos entrevistados por Fernando de Azeve
do - respondendo à segunda questão do questionário do Inqué 
ri to, diz, entre outras coisas, o seguinte: "Nas profissões 
ligadas à mecânica, a deficiência de conhecimentos técnicos, 



Quanto às relações da mecânica com a agricultura, diz 

Fernando de Azevedo que, "sem oficinas mecânicas espalhadas por 

todo o Estado, não se pode contar com os tratores que importamos". 

E cita o Dr. Ramos de Azevedo: "As pessoas que viaja:1l pelo inte-

rior deparam frequentemente com esses grandes auxiliares de ro -

teamento das terras, abandonados pelos campos, ainda quase novos, 

por não encontrarem mecânicos que os consertem e reajustem. 

Enfim, todos "os depoentes" desta parte do Inquérito, a

firma o autor, embora contrários à industrialização completa das 

escolas, acham imprescindível "a sua função industrial", contan

to que, por esta, não seja abafado o ensino na sua eficiência e 

no seu desenvolvimento. 

3.2.4 - Ensino comerciaZ 

Dedicando pequeno espaço às suas considerações sobre es

te ramo de ensino profissional especializado - destinado ã prep~ 

13 (con tinua) 

a falta de cuidados e exatidão do desenpenho do ofício po
dendo ter consequencias das mais desastrosas - atentató 
rias da segurança individual e coletiva - necessário é, 
para defesa da sociedade, que a escola profissional mecâni 
ca se esmere na educação do caráter do aprendiz. Talvez 
mais que qualquer outra essa escola tem o dever de orien -
tar a individualidade do aluno para o trabalho disciplina
do e consciencioso, habituando-o a assumir cabal responsa
bilidade de suas funções. O operário de hoje, não se res
tringindo mais à produção material, tem de ser também cida 
dão esclarecido, consciente de seus deveres, tem de pos = 
suir os predicados essenciais ao quinhão de encargos que 
lhe toca na vida da sociedade". Fe rnando de Azevedo, ol:J • 
cit., p. 150-151. 



ração para as atividades técnicas conerciais, Fernando de Azeve-

do apenas registra algumas questões, por ele consideradas de 

grande importância e gravidade: 

1) Se, de um lado, constata e louva a intervenção da ini 

ciativa privada em favor do ensino comercial, num Estado que 

às vezes atribui a si, a ponto de absorvê-la, a tarefa da educa-

-çao: de outro lado, lamenta que essa cooperaçao nao se faça sen-

tir, com igual intensidade, nos outros ramos de ensino; 

2) Depois de observar que os cursos comerciais -sao de 

duração curta e organização frequentemente defeituosa, seus pro

fessores de preparação deficiente, e acusar escolas e meios co -

merciais estrangeiros de influência desnacionalizadora, Fernando 

de Azevedo adverte que esse ramo de ensino, em seus vários graus 

para preparação às diversas profissões e atividades comerciais , 

"não se pode colocar apenas "em vista da classe" a que diretameE! 

te serve, mas em função da realidade social e das necessidades 

nacionais" • 1 li 

Terminando, Fernando de Azevedo chama a atenção para o 

papel que a escola profissional pode realizar "em vista da famí-

lia" ou seja, "todas as escolas feQininas, agrícolas, de artes 

industriais e de comércio, não poden descuidar o papel que lhes 

1 .. Sobretudo nesta segunda parte do Inquérito, e nao só no to
cante ao ensino comercial,escaparan às conclusões de Fernan 
do de Azevedo algumas questões que, no questionário por ele 
formulado, ganharam certa relevGncia. 
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cabe na preparação elementar da dona de casa e da mãe de família". 

vê na apre~dizagem da mãe de família, com base na economia domés 

tica, na higiene e na química elementar e na puericultura, obra 

de grande alcance social e econômico. Para ele o ensino domésti 

co, por menos que possa parecer, tem pontos de contato com o 

ensino profissional. Lamenta, enfim, que não haja escolas domés 

ticas especiais, de formação profissional. 

Como acabamos de constatar, o que pretende Fernando de 

Azevedo, ao longo de seus artigos de introdução e de suas concl~ 

sões, não passa de uma tentativa de resposta, segundo o que me ~ 

lhor lhe parece, à questão sempre presente nas entrelinhas de 

suas páginas, ou seja: se é necessário~ptar o sistema pedagóg! 

co ao conjunto do sistema social, qual a tarefa do ensino profi~ 

sional na agricultura, na indústria e no comércio ? 

3.3 ~ O questionário 

~ o seguinte o questionário redigido e submetido por Fer 

nando de Azevedo às "opiniões au tori zadas .. : 1 5 

l.Qual a sua opinião sobre o nosso ensino técnico e pro-

fissional? Tanto na sua organização, nos seus fins e na forma

ção científica do seu pessoal docente, como no seu acanhado de -

senvolvimento, não está ele longe de corresponder às nossas ne -

1 5 Paulo Pestana, da Secretaria da Agricultura e jornalista 
colaborador do Estado de são Paulo; Navarro de Andrade, che 
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cessidades técnicas, industriais, agrícolas e sociais? 

2.Que têm feito e que podem fazer as nossas escolas pro

fissionais para desempenhar a função que lhes cabe, de aparelhar 

o elemento nacional para as atividades técnicas e de exercer a 

ação social e econômica, incentivando e protegendo o trabalho a

grícola e as indústrias locais ? 

3.Não acha que as nossas escolas profissionais, vivendo 

parasitariamente do erário público, deveriam ser organizadas sob 

o duplo princípio do "self-supporting" (a produção industrial p~ 

ra escolas) e de adaptação às necessidades do trabalho agrícola 

ou industrial das regiões onde se instalaram ? 

4.Qual a verdadeira finalidade do ensino profissional p~ 

ra mulheres e do ensino profissional para homens, e qual o me-

lhor plano especialmente adequado à finalidade procurada em esco 

las profissionais, masculina e feminina? 

5.Não é necessário, para lhe dar finalidade moderna den-

tro dos novos ideais sociais, renovar o sistema de educação pro-

fissional, baseando-o sobre o "exercício normal do trabalho em 

15 (continua) 

fe do Serviço Florestal da Companhia Paulista; J. !1elo r.10-
rais, da Escola Agrícola Luis de Queirós, de Piracicaba ; 
Roberto Hange, professor da Escola Poli técnica de são Pau
lo e diretor da Escola Profissional Hecânica do Liceu de 
Artes e Ofícios de são Paulo; Teodoro Braga, pintor, pro -
fessor de arte e ex-diretor de escolas profissionais; e 
Paim Vieira, pintor e decorador. 
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cooperação" e dos trabalhos de caráter social, segundo o método 

Dewey ? 

6.Na importação de sistemas educativos, corno "slojd" su!:, 

co, com suas variantes e seus derivados, e de sistemas técnicos 

e artísticos como o Della Voss, com seu derivado Eddy, tem-se 

procurado, em nossas escolas profissionais, adaptá-los, com modi 

ficações originais, às condições particulares do meio para que 

se transportaram ? 

7.Que se tem feito de eficaz para disseminar intensamen

te desde a escola primária e adaptar à índole e aos costumes do 

povo e aos materiais particulares do meio, o trabalho manual e 

o desenho, como elementos básicos de educação profissional ? 

8.Já não é tempo, - para se lançar em bases sólidas o 

ensino técnico e profissional, - de se tentar uma reforma radi -

cal do desenho em todas nossas escolas, segundo a sugestão de 

Rui B arbos a: 

a) "semeando o desenho imperativamente em todas as esco-

las primárias; 

b) abrindo-lhes escolas especiais; 

c) fundando para os operários escolas noturnas - deste 

gênero; 

d) assegurando-lhe vasto espaço no programa das escolas 

normais; 

e) reconhecendo ao seu professorado a dignidade que lhe 
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pertence no mais alto grau de escala docente; 

f) e reunindo toda essa organização num plano coeso medi 

ante a instalação de uma escola superior de artes aplicadas" ? 

9.Não lhe parece que se deve estender a obrigatoredade 

do ensino técnico elementar e se deve impor, para os que não re

cebem uma educação superior, "uma educação técnica pós-escolar, 

obrigatória", profissional para os homens (de 14 a 18 anos) e d~ 

méstica para mulheres (de 13 a 16) em escolas gratuitas de aper

feiçoamento (as "continuation schools", na técnica inglesa) ? 

lO. Temos procurado de alguma forma valorizar o "elemento 

nacional" por meio de cursos e escolas técnicas especializadas 

(química industrial e agrícola, metalurgia, eletricidade, mecâ- \ 

nica, etc.), que lhe abram novos horizontes econômicos, em con -

corrência vitoriosa' com o estrangeiro e lhe dêem o gosto e a ten 

dência das atividades técnicas ? 

11.Não acha que se deve instalar, na praia e ã margem dos 

rios nas zonas mais próprias, escolas profissionais de pesca, a

parelhadas de modernos instrunentos, para a instrução adequada 

de nossos pescadores e como um elemento à solução do problema da 

pesca marítima ou fluvial inteiramente descurado entre nós ? 

12.Não reconhece que para a defesa e orientação científi

ca da agricultura e transformação da indústria agríCOla, temos 

de: 

a) atacar o problema da educação da população rural por 
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meio de "escolas especiais" (escolas práticas; fazendas-escolas); 

b) instituir "escolas regionais", secundárias, destina -

das às necessidades específicas de cada região; 

c) estimular a iniciativa privada no ensino agrícola, co 

mo já existe quanto ao ensino comercial; 

d) criar e organizar "em sistema" estações agronômicas e 

laboratório$ de pesquisas agrícolas; 

e) criar escolas de agricultura para o ensino técnico; 

f) e reorganizar, para lhe acentuar o caráter de instit~ 

to superior, a Escola Agrícola de Luis de Queirós ? 

l3.Sendo o problema básico a formação de pessoal docente 

de escolas técnicas, tratando-se sobretudo de matérias especiais 

não é falha gravíssima não termos ainda uma "escola tecnológica 

para mestres", em que possam os candidatos a es~e Magistério ad

quirir os conhecimentos técnicos em artes industriais~par a par 

com a orientação pedagógica indispensável ao exercício de suas 

funções? 

14.Jã se pensou porventura entre nós em adotar nas esco -

las profissionais as "provas psicotécnicas" e em organizar-se , 

como é necessário, um "Instituto de psicotécnica e de orientação 

Profissional", para encaminhar à solução o problema de orienta -

ção e seleção profissional ? 

lS.Como constituir em são Paulo um grande foco diretor e 

irradiador de expansão de arte aplicada, servido de um laborató-
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rio de tecnologia e de um museu de documentação de arte industri 

al ? 

l6.Que pensa da organização de centros populares, notur -

nos, agrícolas e industriais para ministrar: 

a) "rápido ensino técnico elementar; 

b) instrução prática em pequenas indústrias domésticas e 

locais, 

c) cultura geral por meio de projeções, demonstrações pr! 

ticas e conferências; 

d) e para fomentar o "espírito cooperativo" entre alunos, 

por meio de associações produtoras para a exploração de indústri 

as aprendidas na escola ? 

l7.Enfim, para se completar o sistema de educação, profi! 

sional não julga necessário manterem-se institutos especiais , 
prepostos à educação de anormais, atrasados e refratários à ins

trução, e semelhantes às colônias de trabalho (Arbei tslehrkolonie) ? 



C A P 1 T U L O 4 

ENSINO SECUHD1\RIO E SUPERIOR 

Este capítulo trata da terceira e última parte do Inqué

rito. Nele, encontraremos de Fernando de Azevedo: 1) uma intro

dução com a qual abre o debate sobre a questão do ensino secund! 

rio e superior, levantando os problemas considerados fundamenta

is e identificando-lhes as causas principais; 2) sugestões para 

uma reorganização do ensino secundário; 3) considerações sobre 

a importância do ensino superior e a necessidade da criação de 

uni ve rs idades. 

4.1 - Porque fracassam as reformas 

As considerações de Fernando de Azevedo sobre o ensino 

secundário e superior, nos "artigos de introdução" a esta parte 

do Inquérito, tem uma dupla finalidade: buscar as principais 

causas do fracasso das sucessivas reformas pela quais têm passa

do esses ramos do ensino e apontar-lhes as soluções. 

~ estranho, mas é fato que, entre nós, diz Fernando de 
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Azevedo, as crises mais agudas do ensino sucedam-se às reformas 

que deveriam ser antes "instrumento de equilíbrio". Ora, "fato 

tão persistente e denunciado há de ter forçosamente causas inva

riáveis, dadas as quais continuará a repetir-se indefinidamente". 

O que tem faltado aos nossos governos é a "verificação das cau -

sas" de terem falhado as reformas que procederam, por contenta -

rem-se eles em apenas remover os "maus resultados". 

Essas causas, que são responsáveis pelo fracasso inevitá

vel de todas as reformas federais, "relacionam-se umas com o pr2 

cesso de elaboração dessas reformas, e outras com a própria sub! 

tância de suas disposições incoerentes e arbitrárias". Todas 

provêm de um ponto comum: o espírito que preside à organização 

das leis do ensino. 

Quanto ao processo de elaboração dessas reformas, Fernan

do de Azevedo o define da seguinte maneira: expressões dogmáti -

cas e estreitas de pensamento de pessoas que se sucedem no poder 

e imprimem às reformas, quase sempre, o caráter de questões fe -

chadas à cooperação dos corpos técnicos e ao debate largo na 

Imprensa e no Congresso. Ou seja, "a face técnica" do problema 

("toda reforma de educação é substantivamente um problema políti 

co, e adjetivamente um problema técnico") é normalmente relegada 

a um plano secundário. E é esse critério "acanhado e exclusivis 

ta" que domina o conteúdo dos estatutos das reformas, "inspira -

dos antes em supertições filosóficas e interesses transitórios 

do que em noções objetivas e nos largos ideais de cultura e edu

cação". O resultado é uma estrutura de ensino descontínua, frag

mentária e frágil, pois sujeitas às mais diversas inspirações e, 



"baseada, ora no desconhecimento completo do meio, ora na ausên

cia absoluta de um espírito de finalidade, idealista e coordena

dor, que lhe imprima unidade de plano \~ harmonia de linhas". 1 

Enfim, é de urna "força organizadora - para pôr as leis do ensino 

em concordância com o meio ~para submetê-la, nos seus detalhes 

e no seu conjunto, a um sistema orgânico de idéias orientadas p~ 

ra urna única direção - que carecem as reformas". ~ essa "orien

tação superior" - acima de qualquer critério pessoal - a única 

capaz de imprimir ã lei escolar o caráter das coisas duráveis, 

o espírito de colaboração e continuidàde. Em outras palavras, é 

a ausência dessa orientação a causa principal da "falta de conti 

nuidade" entre as sucessivas reformas por que tem passado o ensi 

no secundário e superior. 

A falta de espírito de continuidade não é, pois, causa, 

mas efeito, "não é wn mal, neste caso, mas a constante esperança 

de um bem ••• Se uma lei ditada por critério pessoal não consul 

ta os interesses do ensino, o que importa é reformulá-la". O 

mal, acrescenta o autor do Inquérito, tem estado não em "refor -

má-la", mas em piorá-la com urna nova re forma ••• 

Em suma, "enquanto nao se encarar o ensino público como 

um organismo cada vez mais complexo pela multiplicação constante 

de seus órgãos, e como prOblema técnico, acima de qualquer inte

resse político, não há como sair da anarquia pedagógica instala-

.~. 

Fernando de,t,zevedo, op. cit., p. 184. 
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da pelo regine de tentativas e 012 aventuras".2 

A experiência brasileira - ue estabilidaue de indiscipl! 

na mental - é de ensaios parciais ou arbitrários, do InpGrio ã 

República. A reforma Benjamin Constant (Decreto 8 de novembro 

de 1890) e a charnaqa "lei orgânica" de Rivadávia Correa (Decreto 

5 de abril de 1911) "forar.1 as l1nicas que corresponderam, a Uill 

sistema de idéias e trouxeram, como expressões do positivismo p~ 

l!tico no Brasil, um conteúdo filosófico". !-las, levando sua 

doutrina (positivista) às últimas consequências, na prática,seus 

autores se colocaram, pelos seus princIpios, em "completo antag~ 

nismo com os dados nacionais". 3 

~ ao governo federal que cabe traçar um plano vasto e 

compreensivo de ensino e educação, amplamente "estudado e discu-

tido a todas as luzes", criando assim urna organização unitária 

inspirada nos mais altos interesses nacionais. Só assim se trans 

formará o aparelho do ensino num maravilhoso instrumento polIti-

2 

3 

Ibid., p. 185. 

o autor critica, em seguida, as Reformas Carlos ~laxiniliano 
(18 de março de 1915) e João LuIs Alves (13 de janeiro de 
1925), apontando "suas principais distorções", por falta de 
um pensamento orientador e dos consequentes conflitos no 
contato com a "realidade viva". Da reforma João Lu!s Alves 
critica sobretudo seu objetivo fundamental, "declarado e 
repetido, la moralização do ensino' a que se ordenaram as 
suas medidas principais, algumas verdadeiramente eficazes 
como a substituição dos exames parcelados ?elos exames se -
riados, outras supersticiosas, como o regime de centraliza
ção estreita, com preju!zo da autonomia das congregações". 
E acrescenta: lia moralização do ensino não pode ser objeti
vo, porque é a base, a condicão essencial de todas as refor .. ~ - -mas, no seu esp~rito e na sua elaboraçao, como deve ser a 



co de coesão." 

4.2 - Ensino secundário e preparação da classe média 

No segundo "artigo de introdução" à questão do ensino se 

cundário e superior, Fernando de Azevedo trata do que ele consi

dera "a chave do problema do ensino secundário", isto é, a fixa-

ção preliminar da finalidade que deve ter esse ramo de ensino , 

desprendido de quaisquer preocupações utilitárias e profissiona

is. O que, consequen temen te , vai implicar numa redefinição do 

papel do curso secundário na estrutura social e consequente rema 

nejarnento de sua organização interna. 

Em primeiro lugar, o autor começa destacando a importân

cia da classe média corno necessária à subsistência e ao desenvol 

vimento das democracias: "não há democracias que possam subsis -

tir e desenvolver-se sem urna classe média, cada vez mais larga e 

difundida, empregada como elemento assimilador e propagador de 

correntes de idéias e de opinião"; 5 segundo, é nas camadas media 

nas solidamente cul ti vadas - "por essa sensibilidade receptiva , 

esse interesse generoso e esse espírito crítico que se adquire 

pelas "idéias gerais" - que as idéias e as verdades, irradiadas 

3 (con tinua) 

5 

preocupação constante dos governos, na aplicação de suas 
medidas, e dos educadores, nas suas tarefas cotidianas" (Ibid. 
p. 186). 

Ibid., p. 187. 

Ibid., p. 189. 



dos centros univ~rsitários, se disseminam e se transformam em 

correntes de opinião"; terceiro, é exatamente ao ensino secundá-

rio que cabe criar e desenvolver essa "cultura geral e desinte -

ressada", através de um curso integral e seriado,6 comum a todos, 

baseado num plano de estudo de provada eficiência na 

do caráter e da mentalidade. 7 

formação 

Dentro dessa finalidade, o princípio orientador do plano 

de estudo é o seguinte: "o que iMporta não será aprender muitas 

matérias, mas aprendê-las solidamente 000 ~ só limitando-se que 

se pode obter a solidez de conhecimento e a sua completa assimi-

lação"o E uma vez que o objetivo do curso é a formação integral, 

física, intelectual e moral, do homem e do cidadão, a$ matérias 

que devem constituí-lo, além do desenho e da ginástica são: de 

um lado, as que se destinam a desenvolver o espírito literário e 

o espírito científico; de outro, as que tendem a criar a consci-

ência da personalidade nacional e a consciência universal, com 

preponderância sobre "aquelas disciplinas que, alargando o hori-

6 

7 

Apesar dos erros que cometeu (já denunciados por Fernando 
de Azevedo em páginas anteriores), a Reforma de 13 de janei 
ro de 1925 "acertou, quando substituiu o regime absurdo dos 
exames parcelados de preparatórios pelos exames seriados e 
ampliou para 6 anos a duração do curso, suscetível ainda 
de ser dilatado, e praticamente reduzido a 5 anos pelo arti 
go 54 que prescreve como "condição indispensável para admis 
são a exame vestibular para matrícula em qualquer curso su= 
perior", o certificado de aprovação final do 59 ano ••• ". 
Ibid., p. 188. 

Ibid., p. 189. 

, 

\ 
\ 
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zonte mental, contribuam mais poderosamente para formar o espír! 

to e elevar o homem ao domínio das idéias gerais " ... 

Nesse quadro, a formação ~oral é objeto de urna considera 

ção especial por Fernando de Azevedo: não deve ser dada através 

do "ensino direto, apressado e prematuro" de uma disciplina, por 

duas razões principais: a questão é grave demais para receber 

soluções de caráter puramente instrutivo e o tempo de estudo in

suficiente. A educação moral para ser eficaz - trata-se de "o -

bra mais que todas urgente e grave de educação do caráter nacio

nal" - deve ser estabelecida na coordenação de esforços do corpo 

docente, na aproximação social de professores e alunos, na coop~ 

ração da escola e da família, e na colaboração dos corpos de 

diversos graus. 8 

rIas a questão do ensino secundário tem pontos de contato 

com o proble~a universitário, como por exemplo: é o ensino uni -

versitário que prepara o professorado para os cursos secundário 

e superior; significa dizer que é da solução do problema univer

sitário que depende a organização de um sistema de estudos secun 

dários, verdadeiramente eficaz, dentro de sua finalidade. "Não 

pode haver praticamente sistema de ensino, pÚblico ou particular, 

se a lei não organizou o aparelho universitário, para "formação 

uniforme de seu professorado". 

Has esses centros de alta cultura e de pesquisas científi 

8 Ibid., p. 190. 
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cas têm ainda uma "função superior e inalienável" que é o prepa

ro e o aperfeiçoamento das classes dirigentes: as verdadeiras de 

mocracias, se não quiserem permanecer no regime do empirismo 

no manejo dos negócios públicos, precisam, para constituirem 

suas classes condutoras e para as orientarem, da atividade práti 

ca e da sábia assistência de homens eminentes, habituados a enca 

rar de alto, de um ponto de vista idealista e científico, as 

grandes questões técnicas, cada vez mais complexas, que os gove,E 

nos são chamados constantemente a enfrentar e a resolver. ~ 

destes focos de cultura e de altos estudos que irradiam, em to

das as direções, as poderosas correntes de idéias, com que carre 

gam e purificam as atmosferas políticas, para o despertar da cons 

ciência cívica, moral e intelectual da nação".' 

4.3 - Depoimentos: ar{tiaas e sugestões 

A segunda parte do capítulo sobre o ensino secundário e 

superior é uma súmula das conclusões de Fernando de Azevedo so -

bre o debate por ele lançado em torno destes dois ramos de ensi

no. No primeiro ítem dessas conclusões, a título de crítica e 

sugestões sobre o ensino secundário, o autor praticamente repete 

os elementos fundamentais já considerados nos seus "artigos de 

introdução". Já no segundo item, é a Universidade o objeto de 

sua análise: a sua "verdadeira" função na sociedade e a necessi-

, 
Ibid., p. 191. 
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dade e oportunidade de " cri á-la en tre nós". 

4.3.1 - Ensino secundário: questão de finaZidade 

Também aqui, os depoinentos prestados se encarregaram de 

"justificar cabalmente" os pontos fundamentais, colocados pelo 

organizador do Inquérito em seus "artigos de introdução" com 

que lançou o Inquérito sobre, o ensino secundário e superior. pe 

lo menos nos aspectos gerais da questão, todas as opiniões se 

encontram. Entre as autoridades consultadas, "não houve uma ... so 

que não reconhecesse, em nosso ensino secundário, os seus vicios 

orgânicos, de natureza legislativa, e os seus defeitos funcio 

nais, ligados visceralmente a concepções já ultrapassadas, que é 

preciso a todo transe combater". 

o principal problema do ensino secundário, mais uma vez 

objeto das considerações do autor do Inquérito, consiste em que, 

até hoje, ele se acha reduzido à "função exclusiva de curso de 

preparatórios", tornando-se por isso, "um joguete nas mãos do 

governo e do legislador", que perderam inteiramente a consciên -

cia de sua finalidade. "Ponte de passagem, lançada entre o ensi 

no primáriO e superior, é uma construção flutuante, desligada de 

um e de outro, e que o aluno costuma conquistar, de um ·salto 

aventureiro, e de que se desprende depois, para se lançar, sem 

firmeza, a qualquer dos cursos superiores de preparação profissi 

onal" • .!O 

10 Ibid., p. 263. 

i 
i 

---~ 
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~, pois, de caráter acentuadamente utilitário e irnedia 

tista a orientação que preside ã organização do ensino secundá -

rio. E Fernando de Azevedo dá as razões: esta tendência pronun

ciada em se desviar das funções que lhe atribuiu a experiência 

secular de vários povos europeus, nutre-se menos dao correntes 

pedagógicas modernas, do que da crescente industrialização de 

um neio social sem tradições de cultura e sen a estabilidade e 

a disciplina necessárias para permitirem a penetração, na classe 

média, da "conociência da necessidade" de estudos intensos e de 

esforços ?rolon~ados ••• 

nas a reaçao salutar contra a superstição da utilidade 

já se desenha com toda nitidez. As conclusões a que se chegou 

anunciam um "movimento de opinião francamente favorável a um 

curso sólido de cultura geral (não no sentido enciclopédico), in 

tegral e seriado, comum para todos, sem preocupações profissio -

nais ulteriores". Exigem todos sejam os gináSios rein tegrados 

dentro de sua finalidade de aparelho eficaz de formação e prepa

ro das classes médias do país. ll 

A vitalidade, então, dos cursos secundários dependerá de 

sua eficiência cultural e de seu poder ativo de educação, do po~ 

1 1 Fernando de Azevedo chama a atenção para a necessidade de 
se fazer justiça a última P~formafederal (a Reforma João 
Luís Alves, de 1925) que, "apesar de seus erros graves e 
de suas ~a<?un~8 imensas" marcou ~ ~nício de um novo i1eríodo 
de organ~z~9!o dos cursos secundar~os. 



to de vista físico, intelectual e moral, seja qual for a ativida 

de a que o aluno se tenha de cons agrar mais tarde. Não devem 

entrar, nos princípios orientadores do seu plano de estudos, co-

gitações profissionais e, portanto, especializações de qualquer 

natureza. O que importa, nesses cursos, não é "adaptar o indiví 

duo às exigências do meio, mas comunicar-lhe o poder de se trans 

formar, a faculdade de se acomodar pelo seu próprio esforço ao 

novo estado de coisas". 

A sua finalidade não é apenas ensinar, como poderia crer 

um espírito simplista. Pois ensinar é o objetivo fundamental 

de qualquer escola, em qualquer de seus graus e de suas modalida 

des ••• "Mas, voltando ao ponto de vista em que nos colocamos 

nos artigos de introdução, a questão dos cursos secundários, en

carada mais de perto e pelo seu lado essencial, entrará em via 

de solução no dia em que se ajustar rigorosamente o seu plano 

de estudos à finalidade especial que lhe marca a originalidade. 12 

A questão, é, pois, antes de tudo um problema técnico de 

distribuição e seriação pedagógica das matérias essenciais, rig~ 

rosamente coordenadas, "em tempo suficiente de curso (sete anos 

no mínimo), de maneira a formar um sistema eficaz de estudos gr! 

duados e logicamente dispostos". 

12 Em todo um parágrafo, Fernando d= Azevedo se repete literal 
mente, como ele mesmo declara "nao fazemos mais do que repe 
tir-nos para termos presentes,nas conclusões, e pormos novã 
mente em equação todos os dados do problema que se pretende 
resolver" • 



4.3.2 - Ensino Superior e formação das eZites 

A maioria dos depoimentos recebida sobre a questão do 

ensino superior reconhece: primeiro, que "o ensino superior em 

são Paulo, co~o em geral no Brasil, ainda não se desprendeu nem 

-se elevou acima dos limites estreitos de preparaçao profissional; 

segundo, que a criação das Universidades é "questão de que ainda 

se discute, entre nós, não só a oportunidade, senão a própria 

importância e utilidade". 

Aos nossos cursos superiores, de fins profissionais, sem 

exceção de um só, falta, "pela sua própria natureza", essa "uni

versalidade e profundidade", que são da essência dos cursos uni

versitários. Não é na especialização profissional, ainda que 

elevada à perfeição técnica, mas, ao contrário, na universalida-

de, "alta teoria", que se pode achar a certeza do progresso, tan-

to para o mundo em geral corno para cada ciência em particular. 

o caráter de profundidade, que provém dos trabalhos de 

investigação e de pesquisa, é próprio do ensino uni versi tário 

que visa fonnar o aluno não em vista de "detenninada profissão", 

mas em vista de uma "carreira científica". 

As Universidades, à luz desse princípio, não deveriam se 

satisfazer com transmitir a ciência, que não contribuiram para 

elaborar e desenvolver. E é por esta função a um tempo "elabora 

dora e tranSmissora" das ciências, que se transfo~ararn elas no 

"aparelho moderno de preparação das elites, as verdadeiras for -
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ças criadoras da civilização". 

,,- ..-A questao, ainda hoje insoluvel entre nos, da formaçao de 

classes altamente cultivadas, idealistas e orientadoras, depende, 

pois, da solução que se der ao problema das Universidades. Ora, 

aquela questão é, para nós, capital. Não só nas democracias mo-

demas, como também nas Repúblicas antigas, na Grécia e em Roma, 

o grau de civilização que atingiram foi marcado pelo valor de 

suas classes dirigentes. A preparação das elites intelectuais 

precedem sempre, em toda a parte, a instrução das r:\assas ••• " 1 3 

A "educação do povo", dever fundamental do Estado moder -

no, é consequência da conquista, relativamente recente, da igual 

dade de direitos políticos. E"o direito dO .. voto trouxe, como 

consequência, o direito à instrução, para despertar e desenvol -

ver a consciência das massas populares ••• " 

Pode-se mesmo admitir, teoricamente (e "a hipótese é exu-

berantemente provada pela história"), uma civilização, como a 

da Grécia, a de Rama, e a da Europa até o século XIX, sem uma 

instrução primária largamente disseminada. Sem as elites poder~ 

sas, entretanto, não é possível conceber nenhum desses "momentos 

da civilização". A nossa própria história é exemplo dissO.l~ 

1 3 

1 .. 

Ibid., p. 268. 

"A nossa própria história,..,..comO j$ ob~~~rvou o Or. Biguel O
sório de Almeida, mostra-nos 'um longo período em que uma 
elite de valor.>'.~l~ás".formada no estrangeiro ou composta 
de autodidatàsr;"tc'ônsegtiiudar ao nosso país um equilíbrio 
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"A conquista da civilização c dos meios de enriquecê-la, pelas 

contribuições originais, é vitória dos parses que sabem extrair 

do seio da nação uma elite de homens, utilizada, pela intensid~ 

de de culturas sucessivas, em to~a a extensão de sua capacida -

de". 1 5 

Portanto, não há con~lito - como podem sugerir a ignorá!!, 

cia e a ~á fé - entre o ideal da formação das elites e os ide 

ais democráticos, pois "educação popular e preparo das eli tes 

são, em últi~a análise, as duas faces de um único problema: a 

formação da cultura nacional". E explica: "Num regime democrá-

tico, é francamente acessrvel e aberta a classe das elites, que 

se renova e se recruta er.1 todas as caIladas soei ais. Â medida 

que a educação for estendendo a sua influência, despertadora de 

vocações, vai penetrando até as canadas mais obscuras, para ar, 

entre os próprios operários, descobrir "o grande homen, o cida-

dão útil", que o Estado tem o dever de atrair, submetendo a uma 

1 .. (continua) 

1 5 

moral, um regime de disciplina social, cujos efeitos bené 
ficos ainda se fizeram sentir por longo tempo e só têrã 
desaparecido estes últimos anos" (Ibid., p. 269). 

A esta altura, Fernando de Azevedo, temendo ser acusado 
de cultivar um "espírito aristocrático, que repugna aliás 
à nossa educação, quando insistimos na necessidade de se 
atacar seriamente o problena do p~paro das elites in te 
lectuais", dá o exemplo da "Rússia de hoje" que, ao inau= 
gurar a nova organização social e política, foi o proble
ma das universidades um dos primeiros que enfrentou, o 
qual, "aos olhos da própria ditadura do proletariado, não 
era menor do que o da educação do povo ••• Hão lhe pare
ceram suficientes as universidades que existiam; criou 
mais cinco e reorganizou as outras, para lhes assegurar 
maior amplitude de ação". Ibid., p. 269. 
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prova constante as idéias e os homens, para os elevar e selecio 

nar, segundo o seu valor ou a sua incapacidade". 16 Cabe às uni

versidades, além de elaborar e ensinar as ciências, a função de 

divulgá-las, levando-as até, as camadas populares. 

~ ai, portanto, nos institutos de cultura superior, que 

se terão de "formar as nossas classes dirigentes". ~ aí também 

que se encontra o instrumento mais eficaz à obra de coesão naci 

onal. 

Enfim, os que, no Inquérito, divergiram da idéia, lança

da por Fernando de Azevedo, de uma universidade em são Paulo, 

"acabaram por eXigi-la implicitamente": reconhecem quase todos 

a necessidade de se tratar da formação do professorado secundá

rio e superior. Questão, aliás, tratada, até agora,diz o autor, 

sem a devida seriedade e sem a urgência exigida. Ora, "a chave 

de tal questão de ordem técnica acha-se exatamente na organiza

ção dos institutos universitários". ~ a estes que cabe a "pre-

-paraçao profissional comum", uniforme, sob o influxo de um "ide 

alismo largo e orientador", que costuma desenvolver-se nas clas 

ses altamente cultivadas. 

As universidades são o "músculo central das instituições 

do ensino". Por elas procura-se elevar a instrução ao mais al-

to grau e a cultura ao maior poder de intensidade, a fim de "ti 

rar dessa própria concentração do e~sino a força para dissemi -

ná-Io". E acrescenta Fernando de Azevedo, citando um ed~cador 

11 Ibid., p. 269. 
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alemão: " ••• Como são os antigos alunos das universidades que 

desempenham funções públicas e exercem as mais consideradas pr~ 

fissões, a sociedade inteira adota, mediante a ampliação exigi

da pela inteligência e pela educação de cada um, as mesmas ma -

neiras de raciocinar e de julgar ••• " 

Concluindo esta parte e, com ela, o Inquérito, Fernando 

de Azevedo ?revê, com otinismo, os bons resultados, para são 

Paulo e para o Brasil, desse Inquérito que ele orientou e diri

giu": ••• nós nos daríamos por satisfeitos, se o Estado de são 

Paulo, que ocupa lugar à parte na Federação, se abalançasse a 

encarar o problema universitário e a dar-lhe, dentro das nossas 

necessidades mais vivas, a solução que ele exige. Sob a pres -

são das dificuldades e crises morais, que temos atravessado,uns 

desesperam, resignam-se outros. Daí a reação violenta que ain

da se procura, erradamente, como solução para os nossos proble

mas sociais e polítiCOS, ou o pessimismo que deixa outros, num 

regime de irresponsabilidade burocrática, de braços cruzados, e 

incapazes para os grandes empreendimentos ••• Só o entusiasmo 

e a fé produzem e justificam os grandes sacrifícios. O interes 

se que esse longo debate despertou por toda a parte inculca, po 

rém, em são Paulo, como fora do Estado, um poderoso dinanismo 

moral e intelectual que trata de revestir formas concretas, de~ 

tro desses mesmos princípios renovadores que inspiraram nosso 

movimento crítico-idealista em favor do maior problema nacional: 

o problema da educação". 17 

1 7 Ibid., p. 271. 
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4.4 - O questionáPio 

Para orientar o debate sobre o ensino secundário e supe

rior, Fernando de Azevedo redige o seguinte questionário: l8 

1.Qual, a seu ver, a causa fundamental do insucesso qua-

se completo das repetidas reformas que têm reorganizado o ensi-

no secundário e superior da RepÚblica, sem conseguirem fazer 

do ensino um verdadeiro aparelho de educação integrado no ambi

ente nacional e um instrumento pôsto a serviço da cultura do 

paIs ? 

2.Qual a atitude que assumiu e deve assumir o Estado em 

face deste problema, quer cooperando, pelos seus representantes 

federais, na sua solução, quer tomando iniciativas para incre -

mentar o ensino secundário e superior, dentro dos seul limiteI ? 

3.Podia apresentar-nol OI principais erros e vantaqenl 

delta dltima reforma federa~ (Decreto l7.782-A, de 13 de janei

ro de 1925, relativamente ao anlino lecundlrio e a orqani.açio 

dos cursos profilsionais superiores (~dico, jur!dico, politlc

nico, etc.), na especialidade de que tem maior conhecimento? 

4.Não lhe parece que a questão do ensino secundário, ai~ 

da hoje reduzido a uma função puramente preparatória para os CU! 

li Responderam a este questionário: Rui Paula Sousa, professor 
da Escola Normal da Capital e primeiro diretor do Liceu 
Franco-Brasileiro, Mário de Sousa Lima, professor de Portu 
guês do Ginásio da Capital, Amadeu Amaral, jornalista~ Ovi 
dio Pires de Campos, um dos fundadores e professor da Fa = 
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sos superiores, ainda não se resolveu satisfatoriamente, entre 

nós, por termos perdido a consciência de sua "verdadeira finali 

dade" no plano geral da educação ? 

5.~ favorável ao ensino secundário largamente baseado 

nas humanidades clássicas ou, sem des2rezo destas, baseado nas 

línguas modernas e nas ciências ? 

6.Nas escolas de ensino secundário cuja orientação se d~ 

ve dirigir antes no sentido da "universalidade" de conhecimen -

tos (idéias gerais), deve-se - e na hipótese afirmativa, -por 

que meios e em que altura se deve favorecer "a especialização" ? 

7.Até que ponto se deve tornar, no ensino secundário, co

mo urna reivindicação legítima, a aspiração incluída no princ! -

pio inovador: "urna escola nova para necessidades novas"? 

s.Não acha que nossos ginásios antes organizados para 

instruir do que para educar, pouco têm contribuido e pouco po-

dem contribuir, dentro de sua organização atual, para a forma -

ção da cultura média do país e sobretudo da mentalidade e do 

caráter nacional ? 

9.Se é problema capital, em uma democracia, a formação 

das elites intelectuais, não lhe parece urgente tratarmos da 

\ 8 (continua) 

culdade de Hedicina de são Paulo; Teodoro Ramos, profes -
sor de Geometria na Escola de Engenharia de são Paulo 
Reinaldo Porchat, professor da Faculdade de Direito e seu 
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fundação de estabelecimentos de pesquisa científica e de cultu-

ra livre e desinteressada, que tenham por objetivo menos a org~ 

nização de um ensino geral do que a contribuição para o progre~ 

so do saber humano ? 

lO.Que pensa pois da criação de uma universidade em são 

Paulo, organizada dentro do espírito universitário moderno: 

a} de maneira que se integrem num sistema único, mas sob 

direção autônoma, as faculdades profissionais (de medicina, de 

engenharia e de direito) e institutos técnicos de especializa -

ção (farmácia, odontologia) e institutos de altos estudos (fa -

culdades de filosofia e letras; de ciências matemáticas, físi -

cas e naturais; de ciências econômicas e sociais; de educação, 

etc.) ; 

b) e de maneira que, sem perder o seu caráter de "univer 

sidade n , se possa desenvolver, como una "instituição orgânica e 

viva n , posta pelo seu espírito científico, pelo nível dos estu

dos e pela natureza e eficácia de sua ação, a serviço da forma-

-çao e desenvolvimento da cultura nacional ? 

1 11 (con tinua) 

representante no Conselho Superior de Ensino; e Artur i.Jei 
vai ~rimeiro diretor e pesquisador do Instituto Biológicõ 
de Sao Paulo. 
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ll.Por onde se deveria atacar logo, de maneira prática,no 

Estado, esse problema complexo de cuja solução depende a organi 

zação de verdadeiros núcleos de pensamento original e fecundo , 

de pesquisa e de disciplina mental, capazes de abrir caminho 

ao desenvolvimento da ciência e cultura nacional ? 

l2.Não reconhece que é de toda a necessidade em são Paulo, 

a criação de uma secretaria autônoma, e, no governo federal, de 

um Ministério de Saúde e Instrução Pública, sob cuja direção ú

nica, respectivamente no Estado e na República,fique todo o ap~ 

relhamento do ensino de qualquer natureza e em todos seus graus ? 



C A P ! T U L O 5 

A EDUCAÇÃO PREVENTIVA 

o objetivo deste capitulo é discutir a questão que nos 

pareceu a mais relevante, sugerida pelo discurso de Fernando de 

Azevedo na condução do"Inquérito sobre a Instrução PUblica en 

são PauloU:a pregação do orientador do Inquérito e, portanto,do 

jornal O Es tado de são Paulo 1 que o vrornoveu, encerra um ~)ro-

jeto educacional bem definido e coo uma função precisa dentro 

do contexto histórico-social em que o Inquérito se realiza. Em 

outras palavras, pretendemos mostrar como Fernando de Azevedo, 

revestindo de roupagem liberal o caráter elitista de seu proje-

1 Num artigo, publicado pelo "O Bstado de são Paulo", ur:\ dia 
após o encerramento da primeira parte do Inquérito, refe -
rente ao ensino primário e norr1al, Ferna:-.do de Azevedo as
sim se expressa: " ••• convém ainda declarar que nos arti -
gos publicados sem assinatura, ( ••• ) não fala determinado 
redator, mas o próprio 'Estado de são Paulo' pela pena de 
um de seus auxiliares. Não seria preciso insistir sobre 
este ponto. r1as ainda não penetrou no es!?íri to de mui ta 
gente a compreensão de princípios rudimentares e~ que se 
baseiam as nossas normas jornalísticas. A direçao técnica 
do Inquérito está com o redator que teve a sua iniciativa 
e lhe imprime a orientação que entende e com a qual, no 
seu conjunto e nos seus pormenores, se acha o 'Estado de 
são Paulo' inteiramente de acordo". O Estado de são Paulo 
- quinta feira, 1 de julho de 1976, p. 2. 



.99 

to, tenta recuperar, pela educação "modernizada", a hegemonia 

ameaçada das oligarquias rurais. 2 

A crItica veemente ao sistema de ensino então vigente a 

os "ideais educacionais", apregoados nos artigos de introdução 

e nas conclusões de cada parte do Inquérito, constituem uma 

advertência e um apelo de seu orientador às autoridades federais 

e estaduais, bem como a todos os responsáveis pela instrução pú

blIca, no sentido de substituir "uma polItica de ensino estreita 

e artificial, desarticulada e confusa ••• " por um "aparelho de 

ensino harmônico e integral ( ••• ) a serviço de claros intuitos 

sociais e educativos ( ••• ) norteado nao por homens mas por prin-

cIpios ( ••• ) que denuncie um grande ideal orientador formado no 

sentimento profundo das realidades e necessidades nacionais ••• ".' 

Â crise da hegemonia Oligárquica que se agravava,~ cujo 

espectro ameaçador era preciso afastar por todos os meios,~Ares-

2 

3 

Em A Ideologia Liberal de O Estado de são Paulo(1927-l932), 
Maria Helena Rolim Capelato afirma ser esse jornal porta 
voz das oligarquias paulistas (São Paulo, FFLCH USP. Tese 
de mestrado defendida em 1974. Mirneogr., nota 2 p. 1). 

Fernando de Azevedo, op. cit., p. 32. 

Cf. capo 1. 

"iá em 1925, Júlio de l~squita Filho, escrevendo para a edi 
çao de 15 de novembro de O Estado de são Paulo, preconiza õ 
voto secreto ("para aqueles dos Estados da União cujo desen 
volvimento permita a sua prática") como "a medida de emer =
gência que viria acalmar os espíritos" e fazer cessar auto
maticamente "a pressão asfixiante que sobre a nação pesa nes 
te momento". E acrescenta: "Passaríamos a evolver dentro da 
serenidade indispensável ã elaboração dos grandes feitos,uma 
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pondem os promotores do Inquérito com um projeto de -renovaçao 

-educacional, no qual poem as esperanças de uma nova sociedade, 

cujos problemas encontrariam solução na integração e coesão das 

classes que a compunham. Só assim - pela substituição de uma 

"organização inadequada, empírica e retrógrada do ensino, sem 

"projeto global" com apoio na "realidade das coisas" e que "pre-

pare para a vida e para os deveres cívicos" - se poderá empreen

der a necessária e urgente obra de "reconstrução social n. 5 

1+1 
(continua) 

5 

vez por todas libertados do espectro sinistro das convul 
sões periódicas... As sucessivas campanhas de Ruy Barbosa 
seguiram-se, quase sem solução de continuidade, os aconteci 
mentos de julho de 1922 na capital da República, a revolu = 
ção riograndense, de 1923 e os terríveis sucessos de julho 
de 1924, em são Paulo. Num crescendo assustador, passamos 
do terreno dos pleitos eleitorais mais ou menos regulares 
para o campo da indisciplina generalisada e brutal. Desgra 
çadamente, de 1910 a 1925 o aspecto pOlítico do país assem~ 
lha-se extraordinariamente ao que na RÚssia se passou em 
1905, quando o padre Gapone capitaneou o primeiro movimento, 
que em 1917 degeneraria em tenebroso drama, cujo epílogo é 
ainda hoje para a humanidade terrível enigma. A autocracia 
moscovita, mau grado o poder na aparência incontrastável das 
suas sotainas de cossacos, ruiu fragorosamente, sepultando 
a casa dos Romanoffs e a nação sob os escombros do Império. 
Ou nos conformamos com a realidade das coisas e com os ensi 
namentos que de toda parte nos chegam, ou as surpresas suoe 
der-se-ão, cada vez em maiores proporções, até que um dia; 
que por certo não vem longe, estale e vacile nos seus funda 
mentos o edifício, ainda em constru~ão, da nacionalidade br~ 
sileira". A Crise Nacional, Reflexoes em torno de uma data, 
são Paulo, Seçao de Obras de O Estado de Sao Paulo, 1925 , 
p. 66-68. 
Fernando de Azevedo, op. cit., p. 34. 
Para Júlio de Mesquita Filho, há "outras reformas de cará -
ter mais lento e por isso mesmo de importância muitissimo 
maior", que são a construção das universidades, ("que hie -
rarquicamente se compÕem dos centros de altos estudos teóri 
cos e doutrinários, dos estabelecimentos chamados de ensinõ 
secundªrio ou_de humanidades, e, po~:último, do sistema de 
educaçao primaria a que cabe a funça6 de elemento de conta~ 
to entre a massa popular e as elites pensantes), sem o con-
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~, certamente, à falta de uma educação concebida e prati-

cada nesses moldes que se atribuem as ameaçadoras convulsões so

ciais e se explica "a reação violenta que ainda se procura, err~ 

damente, como solução para os nossos problemas sociais e polIti-

cos".ti 

5 (continua) 

ti 

curso das quais "inútil se torna ~ualquer esforço no senti
do de conseguir a nossa emancipaçao definitiva. A Crise Na 
cional, op. cit., p. 74 e 7S.E acrescenta: "ninguêm hâ, 
de mediano bom senso, que suponha o voto secreto capaz de 
transformar de um instante para outro, as condições do paIs. 
Claro está que, sem outras medidas de caráter definitivo , 
não lograremos, tão cedo, alçar-nos àquele grau de educação 
geral, sem o qual cedo ou tarde nos advirão conseqdências 
idênticas às que o obscurantismo retrógrado dos conservado
res russos expÕs a grande nação eslava" (Id., ibid.,). 

Ibidem, p. 271. Também aqui Fernando de Azevedo reproduz o 
pensamento de Júlio de Mesquita Filho, que diz: "Ao mais 
su~rficial observador, não escapará, realmente, a insufi -
ciencia intelectual das chamadas classes cultas do paIs. 
Nada existe entre nós que pareça com essas admiráveis le 
giões de estudiosos desinteressados, que dos ambientes sere 
nos das bibliotecas e dos laboratórios indicam, em todas as 
nações cultas do universo, as diretrizes seguras por onde 
trilham confiantes os homens de ação. Essa falha lamentá -
vel a que devemos atribuir, em última análise, a situação 
crItica que atravessamos se evidencia na pobreza inacreditá 
vel da nossa produção intelectual", op. cit., p. 76. 
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Vejamos agora como Fernando de Azevedo estrutura seu pro-

jeto educacional, visando a "reconstrução nacional", ou seja, a 

construção de uma "verdadeira democracia". 

Tentando substituir a "anarquia pedagógica" instalada pe

lo "regime de tentativas e de aventuras" 6 A por um "sistema orgâ

nico de idéias orientadas para uma única direção", o autor do 

Inquérito coloca no topo do sistema proposto a "formação, isto 

é, o preparo e o aperfeiçoamento das classes dirigentes", e acres 

centa: "As verdadeiras democracias, se não quiserem permanecer 

no regime de empirismo, no manejo dos negócios públicos, preci -

sam, para constituirem suas classes condutoras e para as orien -

tarem, a atividade prática e a sábia assistência de homens emi -

nentes, habituados a encarar de alto, de um ponto de vista idea

lista e cientifico, as grandes questões técnicas, cada vez mais 

complexas, que os governos são chamados constantemente a enfren-

6A Meses antes de Ô Estado de são Paulo encomendar o Inquérito 
-a Fernando de Azevedo, jâ escrevia Júlio de Mesquita Filho: 
"Entre nós ( ••• ) impera em todos os meios alarmante _anar -
quia, sem que se consiga perceber, na inextricãvel confusão 
intelectual em que se debate a nação, um sistema de idéias, 
de princípios, um ideal, em suma, que lhe insufle o entusi
asmo indispensável às realizações coletivas. A reação que 
se esboça contra o regime oligárquiCO é a única manifesta -
ção palpável da vitalidade nacional. Concretisada no movi
mento incipiente em torno do voto secreto, ela nos revela o 
vácuo imenso em que nos arremessou o descaso tradicionalmen 
te votado pelos dirigentes do paIs ao problema da educação
nacional", op. cit., p. 77-78. 
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tar e a resolver. ~ destes focos de cultura e de altos estudos 

que se irradiam, em todas as direções, as poderosas correntes 

de idéias, com que se carregam e purificam as atmosferas políti 

cas, para o despertar da consciência cívica, moral e intelec 

tual da nação". 7 

7 Fernando de Azevedo, A Educação na Encruzilhada, op. cit., 
(p. (91). Falando aqui da importância e do papel da uni -
versidade, acrescenta o autor: " ••• as universidades que 
por toda parte constituem 'núcleos de ação e orientação , 
não apenas científicos, mas sociais e polítiCOS', devem 
ser organizadas para funcionar como forças vivas do país 
e centros germinadores e orientadores de correntes de opi
nião", p. 191. Esse pensamento e prOpÓsitos (restabelecer 
a disciplina no povo e a consequente coesão social pela 
ação das elites "altamente cultivadas, idealistas e orien
tadoras" e para isto devidamente preparadas), expressara 
em 1925, Júlio de Mesquita Filho, na edição de 15 de novem 
bro de O Estado de são Paulo: "Refundida a nossa culturã 
e restabelecida a disciplina na mentalidade do povo, sob a 
axão purificadora daqueles núcleos de meditação e estudos, 
nao tardaria que a nação se aquietasse e que desapareces -
sem os vícios inumeráveis do nosso aparelhamento político 
- administrativo, oriundos, na sua quase totalidade, da 
assustadora insuficiência cultural dos homens públicos. 
Filtrada através dos vários estratos que constituem normal 
mente uma sociedade organizada e perfeitamente articulada; 
a ação das elites formadas no cadinho dos centros superio
res de cultura refletir-se-ia na consCiência popular", op. 
cit., p. 91. E apontava como exemplo para nós a Inglater
ra, o Japão, a França, a Itália, os Estados Unidos e até 
mesmo a Argentina, onde "o político, o jornalista e todos 
os ~ue direta ou indiretamente intervêm na direção dos 
negocios públicos, atuam no terreno das realizações práti
cas sob as vistas vigtlantes das elites intelectuais, que 
num trabalho incessante de investigações e estudos prepa -
ram as soluções dos problemas infinitamente complexos com 
que lutam as sociedades modernas, impedindo, ou melhor, 
reduzindo ao mínimo as possibilidades de erros irrepará 
veis ••• " (Ibid., p. 76-77). 
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Para Fernando de Azevedo, pois, a necessidade da "forma 

-çao de classes altamente cul ti vadas, idealis tas e orientadoras " 

é uma "ques tão capi tal" • 

A importância, a urgência "para nós" e a prioridade que 

se deve dar ã preparação das "elites condutoras", 8 têm um supor

te histórico. Basta recordar a história das civilizações, "como 

a da Grécia, a de Roma, e a da Europa do século XIX".' Pois fo

ram as "elites poderosas" que criaram esses "momentos da civi~i

zação". E ilustra suas afirmações com o exemplo de "nossa pró -

pria história", acrescentando: "A nossa própria história, como 

já observou o Or. Miguel Osório de Almeida, mostra-nos "um longo 

períOdO em que uma elite de valor (aliás, fo~da no estrangeiro 

ou composta de autodidatas) conseguiu dar ao nosso paIs um equi

líbrio moral, um regime de disciplina social, cujos efeitos ben! 

ficos ainda se fizeram s~tir por longo tempo e só têm desapare-

cido estes últimos anos". 1 o 

8 

, 

1 o 

Expressão semelhante vai ser usada mais tarde, no Estado 
Novo, por Gustavo Capanema, na exposição de motivos com que 
submete à s~ção a Lei orgãJ:!ica do en~ino secundário: "O e!!, 
sin~ secundario se destina a preparaçao de individualidades 
con~utoras, isto é, dos homens que deverão assumir as res -
pOnSabilidades maiores dentro da sociedade e da nação, dos 
hOm@ns portadores das concepções e atitudes espirituais que 
é preciso tornar habituais entre o povo'-. Geraldo Bastos 
Silva1 citado por Celso de Rui Beisieqel, Estado e Educação 
POpular, são Paulo, L. Pioneira Editora, p. 23. 

A maior ou menor perfeição das elites intelectuais devem as 
nações de hoje a sua maior ou menor eficiência na luta pela 
existência. J.M.Filho, op. cit., p.87. 

Ibid., p. 269. 



.J.05 

A esta altura de suas colocações, F8rnando de Azevedo,te 

mendo ser acusado de "espírito aristocrático, que repugna aliás 

ã nossa educação, quando insistimos na necessidade de se atacar 

seriamente o problema do preparo das elites intelectuais", de -

fende-se, apresentando como insuspeito o exemplo do "governo dos 

soviets" ("se há suspeita que não pode ser levantada contra a 

Rússia de hoje é a de tendências aristocráticas") que, inaugu -

rando a nova organização social e política, considerou como 

um dos primeiros problemas a resolver o das universidades, "que, 

aos olhos da própria ditadura do proletariado, não era menor do 

que o da educação do povo e encerrava em si a solução de ques -

tões de mais vulto e mais urgentes para os interesses da comuni 

dade e das novas instituições". 1 1 

Para o autor do Inquérito, nao se pode pensar em confli-

to, a não ser por ignorância ou má fé, entre o "o ideal da for-

mação das elites e os ideais democráticos", pois "educação pop~ 

lar e preparo das elites são, em últi~a análise, as duas faces 

de um único prob lema: a formação da cultura nacional". 1 2 De 

qualquer maneira, qualquer que fosse a objeção que lhe fizessem, 

tachando-o de "espírito aristocrático", Fernando de Azevedo se 

1 1 

12 

Ibid., p. 269. O autor do Inquérito, continuando sua auto
defesa, acrescenta: "Só em nosso liberalismo de epiderme , 
de uma sensibilidade estranha, e em outros casos tão embo
tada, chega a provocar pruridos democráticos o contato 
com esse problema da cultura das elites ••• " (ibid.). 

Ibid., p. 269. 
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justificaria, acrescentando que, "num regime democrático, é fra!! 

camente acessível e aberta a classe das elites, que se renova e 

se recruta em todas as camadas sociais. Â medida que a educação 

for estendendo a sua influência, despertadora de vocações, vai 

penetrando até as camadas mais obscuras, para aí, entre os pró -
I 

prios 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". 1 3 

Para Fernando de Azevedo, o preparo de "nossas classes d!, 

rigentes", através de "institutos de cultura superior" - "InÚSCU-

lo central das instituições do ensino" - tem uma "função políti

ca, no sentido de "influir poderosamente na formação da cultura 

e do caráter nacional", ou seja, como o "instrumento mais eficaz 

na obra de coesão nacional". 1 .. 

1 S 

1 .. 

Ibid., p. 269. "As representações igualitárias ( ••• são 
necessárias para sustentar o sistema de dominação e enco 
brir as disparidades, articulando-se ao postulado das desi
gualdades individuais de ordem psicológica, intelectual , 
biológica e moral. Com efeito, é necessária a premissa 
de uma sociedade onde todos são potencialmente iguais mas 
desigualmente capacitados para empreender sua conquista, a 
fim de legitimar os desequilíbrios de condição social e a 
exploração". l-iaria Sylvia de Carvalho Franco, "As idéias 
estão no lugar", in Cadernos de Debate, n9 1, são Paulo, 
Editora Brasiliense, 1976, p. 63. 

Para o orientador do Insuérito era a própria realidade pau
lista que urgia a crias;ao desses "institutos de cultura su
perior": O Estado de Sao Paulo já não pode desinteressar-se 
dessas preocupacoes bastante amadurecidas entre nós para 
não tardarmos e~ procurar-lhes uma solução solicitada pela 
pressão de suas forças vitais, econômicas, intelectuais e 
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Mas ã formação e ã "função política" das "elites conduto

ras" está ligado o preparo das "classes médias do pais", dentro 

do plano de "reconstrução social" preconizado por Fernando de 

Azevedo em seu projeto educacional: "Não há democracias que 

possam subsistir e desenvolver-se sem uma classe média, cada 

vez mais larga e difundida, empregada como elemento assimilador 

e propagador de idéias e de opinião. Não é aI, evidentemente , 

nessas camadas medianas, mas solidamente cultivadas que se elab2 

ram e se aperfeiçoam as ciências: mas é ar, - por essa sensibil! 

dade receptiva, esse interesse generoso e esse esprrito crítico 

que se adquirem pelas 'idéias gerais' - que as idéias e 

1 .. (continua) 

políticas". Ibid., p. 192. E, numa homenagem a Júlio de 
Mesquita Filho, escreve: " ••• Júlio de Mesquita Filho sabe 
que esse regime (a democracia), para não degenerar em de -
magogia e acabar em tirania, segundo a observação de Mon -
tesquieu, exige, mais do que qualquer outro, uma educação 
de massa e, sobretudo, uma elite poderosamente impregnada 
desse sentimento de interesse comu, que resulta de uma al
ta cultura geral, como uma flor de civilização. A impossi 
bilidade, de um lado, de se estabelecer um governo sobre 
fundação estável, sem fazer suas concessões a essa forxa 
popular, que arrasta ao nivelamento e cujas aspirações sao 
geralmente mal definidas, mas violentas: e, de outro, a ne 
cessidade de se manter o equilÍbrio das instituições ( ••• ) 
o levaram sempre a procurar a solução do problema político 
no jogo de um mecanismo de formação, seleção e circulação 
de elites, capazes de manter, em toda sua vitalidade, a 
forma de governo democrático ( ••• ) Esse 'político da cultu 
ra' reclama, para a consolidação do regime, em sua essên = 
cia, a cultura política, no mais alto grau, e a seleção 
dos valores, em todas as esferas do governo e em todos os 
ramos da administração". Fernando de Azevedo, Figuras do 
meu Convívio, são Paulo, Edições Melhoramentos, S.D.,p.82. 
E acrescenta: " ••• mas nos esquecemos tal vez demais, quan
do se trata de preparar um profissional ou um técnico, de 
que a melhor salvaguarda da ordem social e da dignidade de 
um indivíduo é o gosto e amor pelo trabalho que o faz vi -
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as verdades, irradiadas dos centros universitários, se dissemi -

nam e se transformam em correntes de opinião". 1 5 E"e ao curso 

secundário que o autor atribui a função de "criar e desenvolver 

essa cultura geral e desinteressada, por um curso integral e 

seriado16 ( ••• ), baseado num plano verdadeiramente humano de 

estudos de provada eficiência na formação do caráter e da menta

lidade".17 

Em função do que ficou dito acima, o autor do Inquérito 

propÕe, respaldado por alguns de seus depoentes, um curso secun

dário "sólido de cultura geral ( ••• ), integral e seriado" I nao 

mais com objetivos profissionais, mas reintegrado dentro de 

sua finalidade' de "aparelho eficaz de formação e preparo das 

classes médias do país". Ou seja, a sua função exclusiva de 

preparação para os cursos superiores devem agregar-se, como ele

mento fundamental, estudos intensos, através de esforços prolon-

1 .. (continua) 

1 5 

16 

1 7 

ver, e de que o melhor meio de fazer o profissional, qual
quer que seja, amar a sua obra e a sua profissão, é o de 
fazer compreendê-la e de o ensinar a exercê-la. Aliás a 
ciência pura, como a cultura livre e desinteressada, que 
não se vulg~riza, mas deve ser posta ao alcance dos raros 
homens vindos de todas as camadas e capazes de escalar es
sas alturas, sempre foi e será um produto de elite para uma 
elite, uma ~tividade superior e quase apostolar, para a 
qual 'muitos são os chamados e poucos os escolhidos', e 
cujos benefícios se devem estender em larga escala mas cu
jos segredos e prazeres permanecem indevassrveis para a 
maioria dos indivíduos". (Ibid., pp. 86-87)~ 

Fern. ~do de Azevedo, A Educação na Encruzilhada, op. cit., 
p. lS9. 

O autor do Inquérito endossa, neste ponto, a Reforma Rocha 
Vaz, de 13 de janeiro de 1925, que substitui o regime dos 
exames parcelados de preparatórios pelos exames seriados. 
Ibid., p. 189. "O papel principal nessa obra de regenera
ção caberia, evidentemente, aos institutos de ensino secun 
dário que, disseminados de norte a sul do Brasil, criassem 
a mentalidade média nacional e se constituissem em reserva 
permanente' de elementos para a constituição das indispensá 
veis elites intelectuais". J.M.Filho, op.cit., p. 87. -



• :. 0·9 

gados, visando sobretudo sua eficiência cultural e seu poder ~ 

tivo de educação, "do ponto de vista físico, intelectual e mo

ral, seja qual for a atividade a que o aluno se tenha de consa 

grar mais tarde". 

Parece claro, enfim, que o ~onto de estrangulanento do 

curso secundário em vigor - e, por isto mesMo, ponto central 

da proposta renovadora do orientador do Inquérito - se locali

za na questão "esquecida" de sua "finalidade especial que lhe 

marca a originalidade: as classes Médias precisam ser prepara

das, intelectual e moralmente, dentro de una "organização uni

tária inspirada nos mais altos interesses nacionais". 

"Informe e desconexo", desprovido de um corpo docen te de

vidamente preparado, e dos benefícios da psicologia e fisiolo

gia aplicadas (necessárias à seleção e orientação profissional, 

"pela veri ficação das aptidões físicas e psíquicas"), "sem ne

nhum sistema especial de organização" e "inteiramente isolado 

no 'sistema geral do ensino' ,faltando-lhe o "espírito claro e 

moderno de finalidade" - o ensino técnico-profissional foi alvo 

das mais severas críticas do diretor do Inquérito. Ora, dirá 

Fernando de Azevedo, se o que se tem nesse campo são "escolas 

para o mero aprendizado de ofícios, e, por isto mesmo, incapa

zes de contribuir, dentro de seu raio de ação, para a obra de 

melhoramento das condições físicas, econômicas e sociais do 

povo a que deveriam servir ••• nao é esse, - a rotina de um 

ofIcio, o objetivo do ensino técnico moderno que tem por fim 

elevar o nível moral e intelectual do operário, despertar e de 
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senvolver a consciência de suas responsabilidades ( •.• ), alar -

gar-lhe a visão e aperfeiçoar-lhe a técnica, no sentido de mai-

or rendimento do trabalho, transformando-o, por esta maneira, 

num elemento de progresso técnico nas oficinas e nas indústrias 

nacionais". 18 

Percebe-se claramente o lugar que, no seu projeto educac! 

onal - construído no decorrer da orientação que vai dando ao 

Inquérito - Fernando de Azevedo dá ao ensino técnico-profissio

nal. Vejamos, por exemplo, a questão n9 9 de seu questionário: 

"Não lhe parece que se deve estender a obrigatoriedade do ensi-

no técnico elementar e se deve impor, para os que não recebem l9 

uma educação superior, 'uma educação técnica pós-escolar, obri-

gatória', profissional para os homens (de 14 a 18 anos) e domés 

1 8 

19 

-Ibid., p. 128. Essa concepçao encontra respaldo na opi 
nião de alguns dos depoentes, como Paim Vieira que, disser 
tando sobre a "parte moral do ensino técnico", diz, entre 
outras coisas: ,,~ preciso formar a mentalidade do operário, 
tanto corno adestrar-lle a mão ( ••• ) ~ mister que, para a 
constituição de um operário perfeito na sua profissão, se 
desperte nele amor pelo seu ofício. rIas despertar-lhe a
mor pelo ofício não é remunerá-lo, que isso fora deslocar 
o nosso intuito, inoculando-lhe o amor pelo dinheiro, o es 
pírito de lucro, mal terrível a que devemos a derrocada -
tanto social como profissional dos nossos dias. O operá -
rio que só vê na sua frente a ambição monetária a atraí-lo, 
é um elemento nocivo assim ã sociedade como à profissão". 
Acima do "lucro a auferir", o operário deve colocar sempre 
o seu "brio profissional". E acrescenta: "A princípio su
jeita-se o aluno ao aprendizado por obrigação, depois por 
prazer e, no fim, por amor". F. Azevedo, op. cit., p. 168. 

Nas conclusões desta parte <lo Inquérito, no lugar en que o 
autor comenta essa questão, lê-se assim: " ••• extensão da 
obrigatoriedade à educação técnica pós-escolar, dos 14 aos 
16 anos, para os que não se destinam aos cursos secundá 
rios e superiores". Ibid., p. 173. 
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tica para as mulheres (de 13 a 16 anos) eM escolas gratuitas de 

aperfeiçoamen to ••• "? 2 o 

No tocante ao ensino profissional agrícola, que, na sua 

opinião deve visar não só formar peritos em várias especialida-

des, mas "formar a nen talidade moderna do lavrador", Fernando 

de Azevedo di z, entre outras coisas: "O que inporta é dar a to-

das as classes da população agrícola, desde o ;::>roprietário até 

o operário rural, a pOSSibilidade de fa2er adquirir aos seus 

filhos uma instrução profissional em relação com seu estado so-

cial e com as condições culturais das diversas regiões. O ensi 

no técnico-elementar, base deste plano, visa exatamente o filho 

do pequeno lavrador e do colono que, iniciado na escola rural, 

- elemento fixador das populações do car:lj?o, - encontrará uma ins 

trução complenentar nas escolas do:aésticas rurais e nas fazen -

das-escolas, cujo pessoal de ensino se recrute em escola nornal 

apropriada à formação de professores rurais". 2 1 

Ainda com relação ao ensino agrícola, Pernando de Azevedo 

concebe, no seu projeto, um "plano de extensão e sistematização, 

capaz de abranger a questão eu seus graus e pelas suas faces 

principais, nun conjunto sólido de raediclas essenciais e comple-

mentares, ligadas por essa solidariedade orgânica que, longe 

2 o No projeto de Fernando de Azevedo, no tocante a este assun 
to, a "medida mais prática e razoável" é começar por esten 
der a obrigatoriedade ao ensino técnico elementar para de= 
pois ampliá-la à educação técnica pós-escolar para mOias 
e rapazes. E apresenta como objetivo da medida o princ1 -
pio de Kerschensteiner: "facilitar a todos sem exceção a
quela educação a que cada um tern direito por sua capacida
de". (Ibid.) • 

Ibid.,p.177. 
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-de rejeitar, pressupoe a diversidade dos elenentos que une para 

um fim comum". 22 Para esse plano, prevê o autor a criação de 

estabelecimentos de ensino profissional superior, que se const~ 

tuiriam na abóbada do ensino profissional agrícola, assim corno 

a preparação das populações agrícolas, "para que sobre elas po~ 

sam exercer influência renovadora os institutos superiores". 

Enfim, Fernando de Azevedo entende o seu projeto, no to -

cante ao ensino técnico-profissional, como uma resposta - seme

lhante nos outros níveis - à falta absoluta de un "plano de con 

junto", de "espírito de organização", de qualquer "sistena de 

idéias", que ponha o ensino "em função das novas necessidades 

sociais e industriais", preparando o elemento nacional para as 

atividades técnicas e para "a vida em sociedade". 

E o diretor do Inquérito acaba por vincular a escola pri

mária - por ele concebida não apenas cono o aprendizado das pri 

meiras letras, mas como "um meio de orientar a criança para a 

vida"23- ao ensino técnico profissional, ,como um "instrumento 

de preparação para as escolas profissionais": " ••• ã escola pri 

mária, que não pode ser propri~~ente profissional, se tem de 

dar uma direção mais prática no sentido de preparar o aluno 

ao seu papel social e fornecer os fundamentos das escolas pro -

fissionais, prepostas à preparação imediata para ta vida em so-

22 Ibid., p. 176. 

23 No dizer de Carneiro Leão. 
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ciedade'.2" Com isso, justifica o autor a "tendência" de se 

tornar obrigatório o ensino técnico-elementar, "em continuação 

ã escola primária", e mesmo se introduzir esse próprio ensino 

nas escolas primárias, dando maior importância, no quadro das 
• 

disciplinas, ao desenho e aos trabalhos manuais. 25 

Esclarece que "não se trata de ministrar, na escola primá 

ria, a aprendizagem de um ofício ( ••• ) mas de se despertar e d~ 

senvolver, desde a escola primária e nos cursos técnicos elemen 

tares, o espírito de iniciativa e de esforço, o gosto da obser-

vação e das experiências pessoais e todo esse conjunto de qua

lidades ativas que constituem a medula de habilitação técnica".26 

2 .. 

2 5 

2 6 

Uma das mais severas críticas do autor se dirige ao "dog-

Ibid.,p.172. 

Fernando de Azevedo vê no manualisno um papel educativo , 
"não apenas como aprendizagem, mas como meio de desenvolver 

a destreza e a habilidade e despertar o gosto pelas ocupa
ções manuais ( ••• ) o manualismo não passa de um meio de e
ducação física, de poderoso instrumento educativo, de carã 
ter moral e intelectual, e de preparação à aprendizagera de 
qualquer ofício". E acrescenta: "Para a escola exercer 
ação educadora larga e intensa, é preciso que 'o meio esco 
lar não seja frio e artificial, mas o mais aproximado pos= 
sível do meio social, de que é, de fato, o vestíbulo'. " 
Ibid., p. 116. E sugere que a escola dê à criança a pos

sibilidade de "sentir a vocação e conhecer as profissões", 
pela verificação das aptidões (através da "orientação voca 
cional") e pelas visitas às fábricas e à lavoura. -

Ibid., p. 173. 
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matismo oficial" que modela, segundo Ur:l. padrão único e rígido , 

a "nossa educação primária". Tttadicionalista, individualista e 

teórico, o "nosso ensino popular é inspirado na superstição da 

uniformidade". Não se suspeitou ainda - acrescenta o autor 

que o seu fim é "criar valores novos e seu principal dever é 

contribuir para formar o caráter, despertar a reflexão e a cons 

ciência moral e acordar as vocações".27 

Para Fernando de Azevedo, o problema da educação popular 

"entre nós" está sobretudo na desvinculação de "nossa escola pr.!. 

mária dos "novos problemas sociais". Para ele, a escola tem 

uma contribuição "original" na solução desses problemas, "na vi 

da intra-escolar, em escolas-comunidade, e escolas-oficina, ba

seadas 'no exercício normal do trabalho em cooperação". E acres 

centa: "A escola primária em que as crianças trabalham em co

mum como 'aprendizes-operários' propõe-se a ensiná-las a se co

nhecerem e a se estimarem, abolindo os preconceitos e desenvol

vendo o sentimento de solidariedade social que nos dá conSCiên

cia dos deveres de al truismo e da coesão assegurada às mais di

versas realizações individuais, no trabalho e na profissão. Em 

uma palavra, retomando as expressões de um dos depoimentos, 'a 

escola tradicional, a nossa escola não serve o povo e não o ser 

ve porque está montada para urna concepção social já vencida e , 

se não de todo, por toda parte estrebuchante'. ,,2 8 

27 Ibid., p. 113 

2. Ibid., p. 117 
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"Educar sem desenraizar" é outro elemento constante do 

projeto "modernizador" do diretor do Inquérito, numa crítica ao 

"princípio supersticioso da uniformidade reconhecido e condena

do em todos os pareceres". Conservar às populações do campo 

das praias e dos sertões todas as suas forças vivas é um imper~ 

tivo do princípio por ele formulado de que "a necessidades soci 

ais diferentes têm de corresponder por força ensinos diferentes' 

de objetos e tendências dominantes'. "Por isso, a escola rural 

deveria ser "elemento eficaz de combate ao urbanismo", indo de 

encontro a um dos seus fins principais: "reter o indivíduo à ter 

ra, fazendo-o compreender e amar a vida rural". Pelo mesmo 

princípio, "nos grandes aglomerados urbanos, como nas pequenas 

cidades de vida industrial conviria in?lantar nas escolas primá 

rias pequenas indústrias, com o aproveitamento dos recursos e 

das riquezas naturais da região". 2 9 

Servindo dessa forma a regiões, nas suas atividades origi 

nais, as escolas primárias "serviriam fundamentalmente ao Esta-

do, na pluralidade de sua vida econômica, sob os mais variados 

aspectos". E isto não consistiria numa justaposição incoerente 

de aparelhos isolados, numa quebra da unidade do ensino priná -

rio. Pelo contrário, essa unidade "provém de um ideal inspira

dor educativo, moral e cívico que faria convergir, como para um 

29 Ibid., p. 117. t·1eses depois de terninado o Inquérito, em 
entrevista concedida a O Jornal , afirma Fernando de Aze
vedo: "O que é preciso é evitar que a escola pública seja 
um elemento deslocador de populações: ela deve, ao contrá
rio, contribuir para enraizar o operário aos meios fabris, 
o homem do campo ao meio rural e o filho do pescador às 
praias em que se criou e se educou". 
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leito comum, largo e impetuoso, a riqueza de afluentes, que, 

antes de confudirem as suas águas, já teriam banhado e fertili-

zado todas as regiões 11 • 3 o 

Enfim, lia solução do problema do ensino priraário depende, 

em grande parte, da que se der ã questão da formação profissio-

nal que nas escolas normais deve receber o professor". 3 1 Isso 

significa, para o autor, conferir às escolas normais um "cará -

ter profissional acentuado". 

Terminando, Fernando de Azevedo chama a atenção para a 

"cordialidade familiar" entre alunos e mestres, como condição 

para que estes exerçam seu papel de "guias e conselheiros da mo 

cidade" e a escola se torne um "foco de vida moral ou, mais cla 

ramente, uma 'casa de educação'." 

Eis, em síntese, a proposta de Fernando de Azevedo de "r~ 

construção social pela reconstrução educacional". Vale a pena 

transcrever, mais uma vez, suas próprias palavras, num resumo 

significativo do seu projeto, retiradas do seu penúltimo artigo 

de introdução ao Inquérito: "Certamente é ao governo federal 

que cabe traçar um plano vasto e compreensivo de ensino e educa 

ção, amplamente estudado e discutido a todas as luzes, de manei 

3 o 

31 

Ibid., p. 118. I..s suas preocupações de "modernização prá
tica e científica do nosso ensino público", de organização 
"inadequada, empírica e retrógrada, sem finalidade educati 
va e social e sem plasticidade", Fernando de Azevedo acres 
centa o "desprezo absoluto que se cultiva pelos meios com 
que a ciência acode ã obra de educação popular". O autor 
refere-se aqui ã não utilização do cinema e do rádio como 
"auxiliares preciosos" da educação popular. Ibid. 

Ibid., p. 119. 
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ra que seus benefícios se irradiem, do centro para a periferia, 

na proporção das solicitações variáveis com o grau de desenvol

vimento de cada um dos Estados. Antes de tudo, é indispensável 

uma refundição do sistema em vigor, deficiente e desconexo, no 

sentido de uma organização unitária nos mais altos interesses 

nacionais. Só assim se transformará o aparelho do ensino num 

maravilhoso instrumento político de coesão. Mas aos grandes 

Estados como são Paulo, compete assumir atitude decisiva em fa

ce dessas questões cuja solução interessa diretamente à satisfa 

ção de exigências crescentes, criadas pelo estado atual de seu 

desenvolvimento. Essa solução ou virá ainda do centro se o 

Estado promover e dirigir, pelos seus representantes junto ao 

governo do país, uma reação crítico idealista, de objetivos lar 

gos, ou terá o Estado de procurá-la, pela sua própria iniciati

va, dentro dos seus limites. O Estado de são Paulo ocupa, pe

las suas responsabilidades políticas e pela sua expansão eC0nô

mica, situação à parte que não lhe dá o direito de esperar, co

modamente, com um ceticisn~ fácil denais, a hora de colher os 

frutos de uma lei geral de ensino ?ara a qual ainda não contri

buiu ••• "32 

Pretendemos ter demonstrado, através de tudo que foi dito, 

aquilo que nos propusemos no início deste capítulo, ou seja,que 

o Inquérito conduzido por Fernando de Azevedo encerra, através 

do discurso que o orientou e o dirigiu, um projeto educacional 

32 Ibid., p. 187. 
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preciso e bem definido, destinado a conter, como alternativa, a 

ameaça que pairava sobre as oligarquias rurais, nos anos vinte. 

Para substituir as convulsões sociais que já se ~ultipli

cavam naquela década e até ~es~o para prevenir a violência arma 

da, de que já se tinha exemplo, os promotores do Inquérito pro-

põem uma educação "modernizada", de "função política", como ins 

trumento eficaz na construção da "coesão" entre as classes, pe

la formação da cultura e do "caráter nacional". 3 3 

Como ficou demonstrado, no seu projeto educacional, Fer -

nando de Azevedo acentua mais a necessidade da "formação das 

elites" e para isto lia educação que aloca os indivíduos confor-

33 Um ano depois, 21 de outubro de 1927, em entrevista ao jor 
nal A Noite , afirma Fernando de Azevedo: "A moderna orga 
nização da educação popular não visa apenas o ensino pro = 
priamente: estende o seu objetivo a todos os terrenos da 
vida social. Faz-se mátivo primário de equilíbrio, ener -
gia que coordena as castas e as gerações prevenindo futu -
ros dissídios, que abranda pelo contato inteligente todas 
as razões latentes de discórdia. Torna-se, pela sua índo
le sistemática, aparelho previdente de correção. A escola 
( ••• ) moldada pelo critério moderno, assaz comprovado, não 
podia ser burguesa. ~, sim, técnica e profissional, condu 
zindo a educação pelo trabalho e para o trabalho. ~ a es= 
cola essencialmente democrática - acolhedora, igualitária, 
produtiva. Estará aberta a todos, ricos e pobres. A cri
ança pobre aprenderá ali a trabalhar. A criança rica, tra 
balhando igualmente, aprenderá a respeitar o trabalho alhei 
o. Mais tarde, quando as condições econômicas e sociais
apartarem em castas a primitiva multidã,o haverá entre po -
bres e ricos entendimento tácito, simpatia familiar adqui
rida no primeiro convívio - uma razão legítima, portanto , 
de unidade e de cooperação. A escola criada é a escola 
do movimento, da saúde, da moralidade, da consciência eco
nômica e da consciência política". . 
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me seus dons, os diferencia e com isto dá coesão ao todo so 

cialn.3~ Enfim, as mudanças da sociedade brasileira - que já 

não se podiam conter - não afetari~ a estabilidade social e 

o equilíbrio das instituições, se conduzidas por um tipo de 

educação que, formando nas classes dirigentes elites esclareci

das e educando adequadamente - para a submissão - as massas po-

pulares, produzisse a necessária e urgente "coesão nacional". 

Esse caráter corretivo das desordens populares, das con -

vulsões sociais, com o povo guiado por elites competentes e es

clarecidas, seria o principal papel da educação projetada por 

Fernando de Azevedo no Inquérito sobre a Instrução Pública em 

são Paulo. 

Diante disso, torna-se necessário repensar a distinção que 

tradicionalmente a historiografia educacional brasileira faz 

entre a ideologia da educação liberal e a da educação autoritá-

ria. 

Numa rápida apreciação sobre o elitismo de Fernando de Az~ 
vedo, assim se expressa C.R.Jamil Cury: " ••• (Para Fernan
do de Azevedo) o conhecimento do lugar de cada um na socie 
dade torna mais fácil a unificação diferenciada da sociedã 
de e essa passa a funcionar de modo coletivo e altru!sticõ. 
A educação é o momento deste conheci~ento e a escola o lu
gar do fornecimento dos meios aptos para a alocação dos 
indivíduos segundo suas aptidões. Uns para o trabalho ma
nual, outros para a produção intelectual e a todos a possi 
bilidade da mobilidade e ascenção social". Ideologia e 
Educação Brasileira - Católicos e liberais - Sao Paulo, Cor 
tez e Moraes, 1978, p. 21. 
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