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RESUMO 

Neste estudo pretende-se expor e discutir um se~ 

mento do pensamento dominante ã época do Estado Novo (1937-

1945): o pensamento educacional. Esta temática foi busca

da nas paginas da revista Cultu~a pol{tica dando-se ênfa

se aos seus aspectos políticos e ideológicos. 

Metodologicamente o trabalho centrou-se na análi 

se do conteúdo dos artigos que tinham a educação como ob

jeto de discussão. O interesse pelos textos publicados 

por este periódico prende-se ao fato de que ele consti

tuiu-se em um veículo dos ma1S representativos do pensa

mento dominante e, mesmo, da ideologia abraçada pela in

telligentzia oficial. 

~ analise e a discussão do material empírico de

monstraram que a educação foi concebida como um instrumen 

to para a consecução de objetivos SOC1a1S nao necessaria

mente de carater escolar. Observou-se que a manipulação 

dos recursos educacionais com vistas ã obtenção de fins 

políticos favoraveis ao poder estabelecido foi um 

marcante no discurso de Cultu~a Pol{tica. 

traço 

Nas páginas analisadas essas intenções ficaram 

ma1S ou menos explícitas, conforme o grau de aptidão auto 

ritario dos autores ou do momento político vivido. 

v 



SUMMARY 

In this study we inteded to expose and discurs a 

nart of the dominant thought during period of the "Estado 

Novo" (1937-1945): the educational thought. 

This study was based on articles of the Cu Z tUY'a 

Pol{tica review from where we emphasize the analysis of 

the ideology and its political aspects. 

The methodology of this work was based on the 

analysis of the articles, content which had the education 

as the diseussion objects. 

The importance of those ar ti eles 1S linked to 

the faet that CU7tUP,{ Po7{tiea review was one of the most 

represent.ative vehiele of the uominant thought anu the 

i ti e o 1 o g y o f t h e p u b 1 i ci n /; c ! 11: U ('li/; ;: i a . 

The analysis and the discution of the empyrical 

data show us that the education was eonceived has a tools 

for achieving social ohjcctives hut not ncccssarily educa 

tional. 

It was observed that the stablishment used the 

educational resources to achieve politicals goals. It was 

one of the most important aspects we achived 

analysis. 

by 

Thouse politicals goals are most clearly 

our 

stated 

according to the authoritarism show of the authors or 

according to the leveI of authoritarism of the polítical 

eonjuncture. 
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"( .•• ) precisamos com a maior urgência dar 
sentido claro, diretrizes construtoras e 
regras uniformes a política educacional, o 
mais poderoso instrumento a utilizar no 
fortalecimento de nossa estrutura moral e 
econômica". 

Getúlio Vargas 

Discurso pronunciado na comemora
ção do centenário da fundação do 
Col~gio Pedro lI, a 2 de dezembro 
de 1937. 

"( .•• ) se ~ na (e pela) linguagem que os ho 
mens externam sua visão de mundo (justifi= 
cando, explicitando, desvelando, simboli -
zando ou encobrindo suas relações reais 
com a natureza e a sociedade) investir con 
tra o falar de um tempo será investir con= 
tra o ser desse tempo" • 

• João Luis Lafetá 

Estética e ideologia: o modernis
mo em 1930. 



APRESENTAÇÃO 

Os estudos sobre o Brasil no período do Estado 

Novo (1937-1945) sao poucos e a bibliografia relativa ao 

tema apenas recentemente tem crescido de maneira significa 

tiva. (1) 

Nesta dissertação pretende-se discutir as carac

terísticas do pensamento oficialmente legitimado e difun

dido pela elite intelectual que tematizou a questão educa-

cional nas páginas da revista CuZtupa PoZ{tica. Tem-se, 

ainda, a intenção de contribuir para o conhecimento da his 

tória do Estado Novo, vivida, enquanto superestrutura, em 

um regime autoritário, que de forma clara e organizada ex

plicitava, seus objetivos educacionais e, enquanto infra-e~ 

trutura econ~mica, sob a bandeira da industrialização esti 

mulada pelas classes dirigentes e pelas condições econômi

cas e políticas internacionais. 

No decorrer do trabalho foram utilizadas as abre 

viaturas EN significando Estado Novo e CP referindo-se ã 

revista CuZtupa poZ{tica a fim de se economizar tempo e es 

paço no trabalho de leitura do texto. 

Trabalhou-se com os artigos de CuZtupa PoZ{tica 

corno se eles formassem um so texto, de vez que as divergê~ 

cias ideológicas entre os diversos autores nao são signifi 

cativas, ao mesmo tempo em que pouco promissora, em termos 

de possibilidades de conhecimento, haveria de ser a expe-

riência (previamente tentada) de fazer referência, a cada 

autor, a cada vez que fosse citado. 

As transcrições são fiéis ao texto original, ex

ceto quanto ã ortografia utilizada. 

Este trabalho consta de quatro capítulos. No pri 

meiro deles ê explicitada a maneira corno foram entendidos 
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o objeto da pesquisa e as condições sociais que lhe empre~ 

tam inteligibilidade. O capítulo dois compõe-se da discus

sao do conceito de educação e dos objetivos educacionais, 

tal como expressos pelos ideólogos do Estado Novo nas págl 

nas de Cuitu~a poilti~a. No terceiro capítulo discute-se o 

projeto educativo do Estado Novo ao que se segue o último 

capítulo que consta de uma súmula das principais considera 

ções feitas no correr do trabalho. 

Alem da bibliografia consultada, foram incluídas 

ã parte, as referências bibliográficas dos artigos de Cui

tu~a PoiZti~a que serviram como fonte primária de informa

ções, organizados por ordem cronológica de publicação. O 

trabalho possui, ainda, um anexo onde foram listados, por 

ordem alfábetica, os textos e autores citados nos setenta 

e cinco artigos de CP estudados. 

As atividades que deram form3 e vida a esta dis-

sertaçao de mestrado foram desenvolvid~s sob a orienta-

ção do professor Luiz Felipe Baêta Neves Flôres. 
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NOTAS 

• Dentre os mais recentes destacam-se os trabalhos 

de Jarbas Medeiros, Sergio Miceli, Edgard Carone, Vamireh 

Chacon, Celio da Cunha, Helena Bomeny, Roberto Gambini e 

Marinete dos Santos Silva, cujas referências bibliográfi

cas encontram-se ao final desta dissertação, apenas para 

fazer referência a estudos já publicados em livro. Presen

temente duas dissertações de mestrado encontram-se em fase 

de conclusão no Instituto de Estudos Avançados em Educação, 

versando sobre o período. são elas: O regime disciplinar 

escolar e o Estado: uma analise das regras disciplinares 

do Colégio Santo Inácio no quadro institucional do Estado 

Novo (1937-1945), da autoria de Verônica de Araújo Capelo 

e O corpo' no espaço e no tempo: a educaç~o !lsica no Esta

do Novo (1937-19J5), da autoria de Magali Alonso de Lima. 
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INTRODUÇÃO 



INTRODUÇÃO 

O estudo dos textos da revista Cultura Pol{tica 

foi concebido como uma forma de se aproximar do conhecimen 

to da ideologia dos grupos detentores do poder, quanto a 

problemática educacional, durante o Estado Novo. 

O desenvolvimento dessa pesquisa foi orientado 

pelo interesse em verificar a maneira como o Estado e seus 

porta-vozes conceberam a educação, ou seja, como o pensa-

mento oficial alinhou e sugeriu formas de 

ção dos objetivos educacionais. 

operacionaliza-

As diversas teorias que tematizam a problemáti

ca educacional têm levantado a discussão sobre o papel so

cial da educação apesar das divergências teóricas existen

tes entre autores como Durkheim, Baudelot e Establet, sem 

se omitir Bourdieu, Passeron, Gramsci e Althusser. (1) Este 

último chega mesmo a considerar ser o "aparelho ideológico 

escolar" o principal entre os aparelhos ideológicos de Es

tado, nas sociedades "capitalistas maduras". (2) 

Com efeito, o que se verificou foi a intenção 

explícita de utilização do aparelho escolar com vistas a 

obtenção de fins políticos e econômicos vinculados ã neces 

sidades socialmente dominantes. A forma como a função poli 

tica da educação se apresentava, variava conforme a temáti 

ca específica abordada em cada artigo, como se vera adian

te. 

A escolha dos textos publicados na revista Cul

tura Pol{tica foi feita por se tratar de uma tribuna privi 

legiada do pensamento oficial ou semi-oficial, visto que 

recebia apoio total do Departamento de Imprensa e Propaga~ 

da (DIP) no que se referisse a recursos financeiros e hum~ 

nos, a infraestrutu~a administrativa etc., além do que, por 

seus conteúdos, pode-se afirmar que atuava como orgao de 

inquestionável vocaçao para a propaganda e para a sustenta 

ção ideológica do governo. 
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Cultura politica pretendia interpretar o discur 

so oficial sobre temas ligados à arte, à cultura, às ciên

cias sociais etc., ou seja, a fala central do texto de CP, 

a mais recorrente ~ mais legrtima foi entendida neste tra

balho como uma interpretação que se pretendia fiel do dis

curso governamental; o "oficial" em Cultura polí.tica era 

uma leitura do "oficial" governamental, leal e servil, po-

-rem. 

De forma esquemática, pode-se apresentar os ob

jetivos dessa pesquisa conforme os itens seguintes: 

a) discutir o papel da revista, enquanto recurso 

formalizado de divulgação oficial, procurando 

relacionar a temática educacional 

çao política mais geral, tal qual 

nas páginas de Cultura politica; 

a argument.! 

se apresenta 

b) decompor os conteúdos do pensamento oficial so

bre educação veiculado por Cultura politica em 

seus principais segmentos ideológicos; 

c) estudar, nos objetivos e conceitos do aparelho 

escolar e do processo educativo, traços da ideo 

logia educacional do Estado Novo; e 

d) colaborar para a melhor compreensão de um perr~ 

do da história do Brasil que apenas recentemen

te tem sido alvo das atenções dos pesquisadores. 

A delimitação dos principais objetivos levou o 

pesquisador à coleta e organização do material emprrico a 

ser manipulado. Essa fase do trabalho começou pela seleção 

dos textos referentes a educação, dentre os artigos publi-

cados em Cultura Polí.tica, atraves da consulta ao sumário 

de cada número. Uma vez os artigos selecionados pelo trtu

lo procedeu-se à fase de leitura e fichamento, o que possi 

bilitou uma segunda ·seleção. Nesse momento foram alijados 

os trabalhos constantes da seção "Educação" existente até 

o número 18 e que fornecia um registro de apenas uma pági

na sobre a temática educacional sem que, todavia, houvesse 
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aprofundamento (ou tentativa) da discussão sobre o tema. 

Restaram os setenta e cinco artigos que compuseram as fon

tes para a pesquisa da ideologia educacional oficial. 

Uma vez empreendida essa segunda seleção os ar

tigos foram organizados segundo algumas categorias escolhi 

das conforme o tema específico a que os artigos se dedica-

ramo Procurou-se analisar os textos segundo esses crité-

r10s na suposiçao de que, dessa forma, seria possível uma 

leitura orientada e, por consequência, mais econômica para 

o pesquisador. 

Supôs-se que esse tipo de organizaçao do mate-

rial encaminharia melhor a leitura em busca dos conceitos 

e dos objetivos da educação, na medida em que essa etapa 

da elaboração do trabalho e seu produto deveriam proporc1~ 

nar uma V1sao ampla: 

- da mane1ra pela qual o tema do artigo foi trata

do no texto (sentido vertical da análise) e 

- de como cada tema foi tratado no conjunto dos 

artigos (sentido horizontal da análise). 

Buscou-se efetuar, desta forma, uma leitura que 

captasse os itens de cada tema congregados em artigos, a 

maneira de um trabalho em sentido vertical, como se o mer

gulho em cada um dos temas viesse a indicar determinados 

itens. Considerou-se a possibilidade de que surgissem itens 

comuns às diversas categorias. Realmente isso ocorreu e o 

trabalho que se empreendeu a seguir foi o de discutir pon

tos de união entre as diversas categorias, como se elas es 

tivessem sendo percorridas horizontalmente, nessa busca de 

relação entre itens de categorias diferentes. 

Nesta fase pretendeu-se, ainda, um entendimento 

abrangente de como os artigos publicados em Cultupa Pol{ti 

ca conceituaram a questão educacional conjugadamente com 

tendências teóricas, ideológicas e filosóficas - implíci

tas e explícitas - e as possíveis oscilações dessas conce~ 
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-çoes, relativamente a ocorrências históricas da epoca e, 

ainda, de como se deu a distribuição das 

rias ao longo da existência da revista. 

diversas catego-

DISTRIBUIÇÃO DOS ARTIGOS POR ANO E CATEGORIA 

ANO(*) 
CATEGORIA 

Metodolo- Educação Educação Educação 
Leg!sl~ gias; e e e Relatos 

Condições Cultura política Defesa çao 

1 2 6 2 

2 1 1 (9 ) (5 ) 3 4 

3 2 • 1 6 (lO) 

4 ( 6 ) 4 2 9 

5 2 5 

TOTAL 13 2 30 9 3 23 

(*) Cultura Pol{tica teve seu primeiro número publicado no 
ano de 1941. 

O estabelecimento, embora preliminar, de categ~ 

rias na organização dos artigos de cr, dedicados a educa-

çao, inspirou esse quadro. Tanto quanto as categorias cri~ 

das, seus dados estiveram sujeitos a mudanças, reformulan

do-se o quadro acima, sempre que uma nova leitura era fei

ta sobre a pertinência de se manter um artigo nesta ou na

quela categoria. 

Quanto a possibilidade de correlacionar as va

riáveis ANO e CATEGORIA, de maneira que parecesse possível 

tirar alguma ilação quanto ã presença de temas a partir de 

acontecimentos políticos marcantes (como por exemplo, a a

proximação dos governos brasileiro e norte americano, a pa~ 

tir de 1941, a entrada do Brasil na guerra, ao lado dos 

países aliados em 1942 etc.) esta se demonstrou demasiado 

remota. O quadro acima nao autoriza o pesquisador areIa -

cionar tendências teóricas e temáticas na revista 

dências da política oficial mais geral. 

a ten-
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Trabalhar os textos de Cultura PoZ{tiea, primei

ramente a partir de suas categorias mais recorrentes pare

ceu um bom caminho, em t~rmos de método de trabalho. 

Os artigos foram organizados sob os seguintes ti 

tulos: 

a) condições didático-materiais: metodologias - 13 artigos 

- textos em que eram avaliados situação do ensino, re

cursos de que as escolas dispunham, tipo de formação o

ferecida a mestres e alunos e forma como esta se dava: 

b) educação e cultura - 2 artigos 

- textos onde era feita relação da educação com o acer

vo cultur~l brasileiro e discutida a intenção de que a 

escola fosse um loeus de transmissão e preservação cul

tural; 

c) educação e política; filosofia da educação - 30 artigos 

- textos onde se discutia o caráter político da educa

ção e o papel de elemento de sustentação ideológica que 

deve estar compreendido nas práticas educativas, bem co 

mo se expressavam as diversas concepções de ~undo e de 

educação que fundamentavam as "representações de educa

ção" em CP; 

d) educação e defesa do indivíduo - 9 artigos 

- textos contendo propostas de educação para a saúde e 

de educação pré-escolar, entre outras, como elementos 

de defesa do indivíduo contra o ambiente hostil gerado 

pela pobreza e ao mesmo tempo de defesa social, contra 

a desagregação dos habitos e das práticas consideradas 

saudáveis; 

e) legislação - 3 artigos 

- transcrição e/ou exposição de textos legais; 

f) relatos - 23 artigos 

- exposição sem adjetivos de biografias, 

aniversarios, etc. 

~nauguraçoes, 
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Considere-se que alguns poucos artigos foram 

classificados sob duas denominações, o que faz com que não 

se tenha como resultado da soma dos artigos, por categoria, 

os setenta e cinco trabalhos estudados, e, s1m, um 

mais que isso. 

pouco 

~ importante observar que o fato de se terem or 

ganizado os textos sob as denominações referidas em absolu 

to quer deixar parecer que não existe relação entre os tra 

balhos analisados. Optou-se por esta classificação como um 

recurso para facilitar a busca dos conceitos que 

tuem o objeto principal de estudo. 

consti-

Tendo ultrapassado o momento em que foram fei-

tas analises d,os textos organizados a partir de categorias 

chegou-se i etapa em que se procurou extrair dos textos aI 

go que pudesse ter perpassado todas as categorias, espeC1-

ficamente o conteúdo político da concepção de educação, 

tal como foi detectado nos objetivos educacionais 

menos explicitados pela revista. 

O móvel deste momento da pesqu1sa foi a 

mais ou 

busca 

do conceito de educação, tendo-se, porém, a certeza de que 

a melhor compreensão do conteúdo e do significado das re

presentaçoes que a educação comporta, passa pela analise 

detalhada do material aqui organizado sob a categoria "Ed~ 

caça0 e política" e, em menor grau,dos textos sobre "Educa 

çao e Defesa do Indivíduo". 

Tratava-se, assim, de estudar uma categoria pri 

vilegiada entre as outras, de vez que foi em seu âmbito 

que se encontraram as indicações mais preC1sas da manipul~ 

çao do conceito de educação, ao mesmo tempo em que se esta 

va interessada nesse tipo de discurso, primeiro, pelo cara 

ter do conceito, já de si eminentemente político e, segun

do pelo caráter da revista (oficial, cultural etc.). 

Chegou-se, aSS1m, ao momento de ligar as infor-

maçoes colhidas nos estudos anteriores na única fonte em 
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que se tentou pesqu1sar o conceito e os objetivos da educa 

çao, ou seja, o discurso da educação encarada politicamen

te e politicamente expressa. 

A pesquisa implicou em uma leitura dos diversos 

elementos do discurso de Gil que ajudaram na sua compOS1çao 

(caracterização), servem de caminho para que seja melhor 

compreendido, lhe emprestam sentido e ligam-no às questoes 

mais gerais (conjunturais e outras), às quais a concepçao 

de educação, a ideologia educacional estao ligadas. 

Cabe observar que nesse ponto a categoria "Educa 

çao e política" encontrava-se com 42 artigos. A -inclusão 

de mais 12 textos nesse item foi possível depois da leitu

ra do conjunto dos artigos. 

Sobre esses textos trabalhou-se, entao, a fim de 

estudar os objetivos educacionais expressos em sua argume~ 

taçao, tendo sido esse o trabalho imediatamente anterior 

ã elaboração dos comentários que compõem os capítulos se

gundo e terceiro dessa dissertação. 

Foi sobre os objetivos educacionais contidos nos 

artidos de Cultura Polttica que se construiu esse trabalho 

de pesquisa. Os objetivos foram listados e ao se proceder 

a sua análise procurou-se relacioná-los às questoes mais 

gerais da política oficial, em sua racionalização e em seu 

caráter de elementos do discurso ideológico dominante, em 

busca de legitimação social. 



13 

NOTAS 

. Ver ALTHUSSER, Louis. Ideologia e aparelhos ide~ 

lógicos do Estado., Lisboa, Editorial Presença, 1974. l2lp.; 

BOUDELOT, Christian & ESTABLET, Roger. L'tcole capitaliste 

en France. Paris, Maspero, 1976. 340 p.; DURKHEIM, fmile. 

Educação e sociologia. são Paulo, Melhoramentos, 1975.9lp.; 

BOURDIEU, Pierre & PASSERON, Jean Claude. A reprodução. 

Elementos para uma teoria do sistema de ensino. Rio de Ja

neiro, Francisco Alves, 1975. 238 p.; e GRAMSCI, Antonio. 

Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro, 

Civilização Brasileira, 1968. 243 p., entre outros. 

2. ALTHUSSER, Louis. Ideologia e aparelhos ideológi 

cos de Estado. p. 60. 
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O OBJETO E SEU CONTEXTO 



1. O OBJETO E SEU CONTEXTO 

1. 1. A Revis ta 

O papel social que os veículos de comunicaçao de.

sempenham deve ser entendido da forma mais clara possível 

dado que, do contrario, a compreensão dos conteúdos veicu

lados fica comprometi~a, sen~o totalmente impossível. Para 

conhecer CuZtura PoZ{tica é preciso n~o esquecer sua liga

ção com o Departamento de Imprensa e Propaganda do governo 

estadonovista. 

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) 

Tendo sido criado a 27 de dezembro de 1939, o DIP 

originou-se do Departamento de Propaganda e Difusão Cultu

ral, criado em 1934, que por sua vez nascera do Departame~ 

to Oficial de Propaganda, datado de 1931. 

-Segundo Edgard Carone a "eficiência do DIP e, em 

parte, resultado de seu poder e da direção impressa 

d · . 1 ,,(I) d d seu ~retor, Lour~va Fontes sen o que o po er 

pr~m~r-se sem interlocutores que lhe discutissem o 

pelo 

de ex-

teor 

dos conteúdos comunicados parece ter sido seu o principal 

fator de força política. Ao mesmo tempo em que censurava 

todos os jornais e outros veículos de comunicaç~o, utiliz~ 

va os ôrg~os da imprensa como agentes da propaganda ofi-
. 1 d f . (2) -. b (~) . c~a e orma mass~ça. Leonc~o Bas aun chegou a atr~-

buir ao DIP o status de "um dos mais importantes sustentá

culos do Estado Novo'f, na medida em que garantia, sob coa

çao, a ausência de vozes discordantes. 

A legislaç~o que criou o DIP definia 

o b j e ti vo s os de 

entre seus 

"( .•. ) centralizar, coordenar, orientar e superin
tender a propaganda nacional ( ... ) fazer a censura 
do teatro, do cinema ( .•. ) da literatura social e 
política, e da imprensa ( ... ) estimular a produç~o 
de filmes nacionais ( ... ) coordenar e incentivar 
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as relações da imprensa com os Poderes Políticos 
( ••. ) promover intercâmbio com escritores, jorna
listas e artistas ( ... ) estimular as atividades es 
pirituais, colaborando com artistas e intelectuais 
brasileiros ( .•. ) proibir a entrada no Brasil de 
publicações estrangeiras nocivas aos interesses 
brasileiros, e interditar, dentro do território na 
cional, a edição de quaisquer publicações que ofe~ 
dam ou prejudiquem o crédito do país e suas insti
tuições ou a moral".('+) 

o carater que a Revista Cuttura Pot{tica assumiu 

estava condicionado pela feição que o DIP apresentava, por 

seu papel e pela expectativa do governo em relação ao seu 

desempenho. Este periódico constituía-se em importante tri 

buna de onde a propaganda do regime de 10 de novembro era 

feita, atraves das vozes da intelectualidade que atuou em 

seu corpo editorial. 

Traços do pensamento malS próximo ao poder foram 

explicitados nas páginas de CP contemplando aspectos os 

mais diversos da vida brasileira, possibilitando o avanço 

na tarefa de se buscar entender a ideologia dominante no 

Estado Novo, em especial no tocante à questão educacional. 

Pode-se deduzir a importância que Cuttura Pot{tica assumia 

em uma conjuntura em que o silêncio era imposto por quem 

se outorgava o monopólio da fala. 

Cuttura potitica contou com a participação de um 

numero relativamente grande de colaboradores pertencentes 

à intettigentzia da época. Vamireh Chacon considera que se

tores bastante restritos da intelectualidade não apoiaram 

o regime estadonovista e seu governo.(s) O governo Vargas 

teria congregado a sua volta um grupo de pessoas com posi

ções políticos nem sempre consensuais que poderiam ser en

tendidos como "funcionários das superestruturas sociais", 

no dizer de Gramsc~ atuando por inspiração da sociedade p~ 

lítica mas voltados para a sociedade civil, para a conqui~ 

ta de um consenso que assegurasse a hegemonia da classe ou 

fração da classe burguesa detentora do poder político. (6) 

Isto significa que o Estado Novo e seus dirigentes teriam 

cativado a maioria dos nomes representativos do pensamento, 



da política, da arte, etc. - homens com atuaçao ao 

da superestrutura - para a defesa de seus projetos e 

a divulgação de sua ideologia, constando mesmo que "o 
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nível 

para 

co jornal que resistia ã censura, até o ponto de ver-se fe 
. - I " (7) chado, f 01 o Estado de Sao Pau o . 

Os intelectuais sao "comissários" do grupo domi-

nante para o exercício das funções subalternas da hegemo-

nia social e do governo político, isto e: 1) do consenso 

"espontâneo" dado pelas grandes massas da população a ori

entaçao impressa pelo grupo fundamental dominante ã vida 

social, consenso que nasce "historicamente" do prestígio 

e, portanto, da confiança que o grupo dominante obtém, por 

causa de sua posição e de sua função no mundo da produção; 

2) do aparato de coerção estatal que assegura "legalmente" 

a disciplina dos grupos que não "consentem" nem ativa nem 

passivamente, mas que é constituído para toda a sociedade, 

na previsão dos momentos de crise no comando e na direção 
. " ~ ,,(8) nos qua1s fracassa o consenso espontaneo. Nesse ponto 

Gramsci não fazia refer~ncia apenas a intelligentzia, aos 

intelectuais, artistas e outros mas a toda uma gama de pr~ 

fissionais que atuam no trabalho ideológico de un1r o con

junto social conforme as necessidades do grupo dominante. 

Referia-se aos cientistas, filósofos, artistas e outros co 

locados no grau mais alto da atividade intelectual e tam-

bém aos "administradores e divulgadores mais modestos da 

r1queza intelectual já existente, tradicional, acumula

da". (9) 

Assim foram entendidos, aqueles que se uniram ao 

governo do Estado Novo colaborando com o DIP e com Cultura 

Pol{tioa, ou,ainda, atuando em outras áreas onde se divul-

gava a ideologia oficial. Ao mesmo tempo em que sua exis-

tência se explica na luta política travada entre as clas-

ses sociais pela hegemonia social, eles oferecem elementos 

para que se entenda'a função social de revistas, jornais, 

etc. e em especial de revistas do tipo de Cultura Pol{tio~ 

porta-voz que era do governo central. 
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Cultura Pol{tica deveria participar na elaboração 

de uma consciência política favorável, deveria atuar na 

organizaçao das necessidades sociais conforme a inspiração 

política de seus patrocinadores, deveria transmitir uma 

concepçao do mundo que ajudasse a compor o processo de con 

quista da hegemonia política pela qual lutam os que estao 
. ( 1 o ) 

no poder e os que a ele asp~ram. 

Neste sentido não há como deixar de entender Cul-

tura Pol{tica como um veículo da ideologia dominante, na 

medida em que: 

a) foi mantida e organizada pelo Departamento de 

Imprensa e Propaganda, diretamente ligado ao 

governo federal; 

b) como se verá adiante, o conteúdo veiculado em 

seus textos tem carater claramente, explicita

mente, laudatório em relação a qualidades posi 

tivas, atribuídas aos governantes e às 

iniciativas; e 

suas 

c) seu texto contem sugestoes no sentido da oper~ 

cionalização da política oficial, buscando a 

sedimentação do projeto político e educacional 

do EN. 

Se se .entende a ideologia como um modo de repre-

sentar a realidade atraves do qual as classes sociais bus

cam unificar, conservar unido o bloco social (11) e tentam 

construir a hegemonia que lhes garantirá a efetiva direção 

política, entao, parece pertinente supor que a vida de um p~ 

riôdico diretamente chancelado pelo governo federal não te 

ria outro sentido que o de participar no jogo de legitima

çao social do grupo dominante que lhe oferecia autoria e 

dele esperava frutos políticos. O texto de Cultura Pol{ti

ca, pelos temas de q~e trata e pelos conceitos que utiliz~ 

explicita a maneira como a classe dominante pretendia mani 

pular o aparelho escolar, e desta forma, buscava, pelas p~ 
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g1nas do periódico, organizar o pensamento dominante em r~ 

lação ã questão, ao mesmo tempo em que justificava medidas 

oficiais já tomadas. Cabe registrar que o trabalho de jus

tificação da política do governo era desenvolvido, ainda, 

através de outros veículos da sociedade civil, considerada 

por Gramsci como o espaço por excelência onde se traça a 

luta ideológica na busca de hegemonia política. Havia ain

da, outros periódicos aglutinadores de intelectuais conser 

vadores, tais como as revistas Hierarchia, Revistas de Es

tudos Jur{dicos e Sociais, Pol{tica, Brasil Novo, Planal

to(12) e o jornal A Manh~, especialmente seu suplemento li 

t e r á r i o, i n t i t u 1 a do "A u t o r e s e L i v r os" . ( 1 3) 

Contemplando temáticas as mais variadas - da saú-

de i demografia, da literatura ao trabalho, da educação 

aos problemas militares - Cultura Fol{tiea incluía edito -

riais onde a pregação política era indisfarçada, chegando 

mesmo a possuir, em sua primeira estrutura editorial (que 

permaneceria ate o numero 18) -. " uma seçao ded1cada ao pens~ 

menta político do chefe do governo" e outra que incluía re 

portagens sobre as iniciativas do governo, intitulada "A 

atividade governamental". Junto a essas seçoes encontravam 

se aquelas em que os problemas brasileiros eram tratados 

em forma de ensaio e sem necessariamente a marca da propa-

ganda oficial. A partir de setembro de 1942 a organização 

editorial foi modificada sem que o tipo de mensagem veicu

lada fosse transformado. Os artigos sobre educação seleci~ 

nados como material empírico deste estudo encontram-se no 

grupo de trabalhos que mereceram maior cuidado 

por parte dos colaboradores de Cultura Pol{tica. 

analítico 

A escolha de uma revista como objeto de estudo d~ 

ve estar acompanhada pela busca de conhecimento sobre duas 

interessantes questões. A primeira delas prende-se ao tipo 

de colaborador com que o periódico conta e a segunda trata 

do tipo de publico a'que a revista se dirige. 

Cultura Pol{tica teve a participação de cerca de 
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~etecentos colaboradores que escreV1am sobre os diferentes 

t 
( 1 .. ) 

temas da arte, da política, da administração e c. e de 

quem nao se pode afirmar que tivessem um mesmo tipo de po

sição política frente ao governo Vargas e ao Estado Novo. 

Na opinião de Almir de Andrade, que acompanhou, como plan~ 

jador e diretor, a vida de CP, do primeiro ao último nume

ro, o objetivo do DIP, com a criação de uma revista de cul 

tura era o de aproximar governo e intelectuais através de 

um trabalho em comum, que abrangesse amplos aspectos da V1 
, ( 1 5) 

da nac10nal. 

Assim, a criaçao da revista se 1nscreve em preoc~ 

paçoes governamentais com a cooptação de quadros da inte -

lectualidade para o projeto cultural oficial e, mais ampl~ 

mente, na sua utilização como divulgadora do pensamento 

oficial e oficioso. É verdade que nem todos os que escrev~ 

ram nas p~ginas de Cultu~a polltica cantavam loas i polít! 

ca do Estado Novo. O governo tolerava até a neutralidade 

de alguns autores, desde que tratassem de temas considera

dos importantes para a vida nacional, fortalecendo, assim, 

a revista e o DIP. 

Nelson Werneck Sodre afirma que a ditadura do Es

tado Novo ao mesmo tempo em que isolava a esquerda revolu

cionária, procurava adular e aliciar a intelectualidade, a 

lem do que, tanto o diretor do DIP, como o diretor da re-

vista eram, a epoca de suas nomeaçoes para esses cargos, 

. 'I h 'd (16) V 'f' -escr1tores naC10na mente con eC1 os. er1 1ca-se que a 

testa das iniciativas com que o governo buscava legitimar

se politicamente entre os intelectuais, havia os intelectu 

ais de sua confiança e seus adeptos incondicionais, medida 

que, esperava-se deveria oferecer maior eficácia ao traba

lho de cooptaçao. 

A verdade e que entre os colaboradores da revista 

encontravam-se autores de prestígio, como Jose Maria Belo, 

Azevedo Amaral, Licínio Cardoso, Lúcio Cardoso, Luis da câ 

mara Cascudo, Alberto Torres, Marques Rebelo e Gilberto 

Freire, entre outros, alem de figuras politicamente -tao 
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distanciadas como Graciliano Ramos e Cassiano Ricardo, a-

penas para exemplificar. 

o organizador e diretor da revista considerou, em 

entrevista ã autora, que a principal causa para tao 

adesão deve-se ao fato de que a temática contemplada 

ampla 

pelo 

periódico fosse também ampla e diversificada, por tratar-

se de uma revista de cultura e não de uma revista de poZ{

tica, que identificasse o pensamento dos colaboradores com 

o do governo. Outras razões ele atribui, ainda, para a dis 

posiçao favor~vel da intelectual idade. Uma delas seria a 

organização com que a direção da revista atuava. O fato de 

que a revista pagava bem aos seus articulistas (melhor do 

que qualquer outro órgao da imprensa, segundo Almir de An

drade), de ter sua distribuiçio feita em todo o Brasil e 

de poder ser encontrada nas bancas com pontualidade, além 

de ter sua parte visual cuidada dentro dos moldes ma~s mo

dernos e do maior rigor gr~fico, tudo isso, toda a compe

tência com que a revista era administrada teriam motivado 

a adesão da inteligência aos planos do DIP para a difusão 

da cultura. 

É possível que a receptividade dos intelectuais 

ao trabalho na revista não se tenha devido a razoes tao 

imediatas e simplificadas. É possível que a ausência de 0R 

ções profissionais - gerada pela intolerância com que o g~ 

ver no tratava os que dele discordavam - tenha levado à pa~ 

ticipação no periódico pessoas que não se afinavam com o 

pensamento oficial sobre a cultura e sobre a política. Pa

rece interessante registrar esse tipo de cooptação e as ~n 

terrogações daí decorrentes. Ao mesmo tempo em que parece 

claro o papel que tal periódico tenderia a desempenhar, res 

tam interrogações sobre o tipo e o grau de adesão dos que 

publicaram em CP e a organicidade de sua relação com o 

statu quo dominante. 

Cultura Pol{tica encontrava-se em bancas de jornal de 

todo Brasil, a preços módicos e sua tiragem variou entre 

tres e cinco mil exemplares, mas nao se pode dizer que fos 
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se uma revista popular. Seu público era restrito. Origina

va-se das classes que tinham acesso às manifestações da 

cultura dominante, portadoras de informações condizentes 

com aquelas veiculadas pela revista. Não pretendia 

de público, em termos de sua composição social e de 

tiragem, como jamais pretendeu provocar discussões, 

tes ou reformas em relação ã cultura vigente. 

mudar 

ma10r 

deba-

Cultu~a Pol{tica foi, p01S, uma revista do gover

no, pela intelectualidade e pa~a um público cultivado. Den 

tro desses limites parece compreensível a preocupaçao do 

DIP em criar uma revista de cultura tao bem cuidada, de 

vez que, assim, seus destinatários ideológicos mais facil

mente poderiam ser alcançados. Ao mesmo tempo em que ocup~ 

va e bem remunerava uma parcela significativa dos intelec

tuais, divulgava a propaganda governamental mais fiel mis

turada a páginas de respeitável valor cultural. 

Entre março de 1941 e outubro de 1945 Cultu~a Po

r{tiea foi às bancas, com encadcrnaç;o de tipo brochura em 

tamanho 14,5 x 21,6 cm. Essa "revista mensal 

brasileiros" poderia, segundo seu diretor, ser 

de estudos 

encontrada 

a cada dia 19 do mês nas bancas de jornais, com distribui

çao a cargo da empresa Fernando Chinaglia. 

Os -numeras da revista seguem a periodicidade pre-

vista, - -ate o mes de março de 45. Nesta ocas1ao, apenas um 

- -numero e editado no trimestre de março a ma10. Este seria 

o último número financiado pelo DIP. Almir de Andrade ten

tou manter a publicação, buscando anunciantes, editando a 

revista com recursos particulares e em tamanho menor, con

seguindo tirar os três últimos números dessa forma. Não ha 

v1a, porem, como arcar com os custos sem os recursos gove~ 

namentais. 

O último -numero de Cultu~a Pol{tica data de outu-

bro de 1945. Extinguia-se, aSSIm, o maIs importante 

de difusão política e ideológica do Estado Novo. 

-orgao 

O estudo dos textos de CP e de suas ligações com 
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o governo chama atençao para peculiaridades tais como o fa 

to de ser o DIP o órgao responsável pela censura oficial, 

ao mesmo tempo em que editava a malS importante revista de 

cultura do período. A própria existência da revista com o 

excelente padrão que possuía aponta, como afirma N. W. 50-

drê. para a complexidade da situação, para o caráter do g~ 

verno de Vargas e para a necessidade de um maior número de 

estudos sobre o período. 

1.2. Os Objetivos Educacionais 

Os objetivos educacionais e o conceito de educa

çao, tal qual foram expressos pelos divulgadores da ideolo 

gia educacional, com acesso às páginas da revista Cultura 

Pol{ti~a, constituem-se no principal objeto desse estudo. 

Entende-se que a importância de estudar os objeti 

vos da política educacional do governo prende-se às indica 

ç;es que eles podem fornecer para a melhor compreensão da 

ideologia dominante e da forma como essa traduziu o papel 

do aparelho educacional escolar, de modo a cumprir objeti

vos políticos mais amplos. 

Os objetivos educacionais foram aqui entendidos: 

19) como frações do pensamento dominante e 

29) como melOS para a obtenção de 

e econômicos abrangentes. 

Isto ê pensado sem que se deixe de 

fins políticos 

ter presente 

que as duas formas se complementam e nao podem ser entendi 

das separadamente. 

Em relação ã primeira questao, o estudo dos obje

tivos educacionais do Estado Novo, expressos na revista, 

nao se esgota em si mesmo, e estes não são auto-explicati 

vos. Quer-se dizer com isso que a escolha dos objetivos e

ducacionais do governo estadonovista como objeto de análi-
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se nao foi feita apenas com a intenção de arrolar esses ob 

jetivos, mas, principalmente buscando analisar a ideologia 

que expressavam e o aspecto explícito que essa ideologia 

assumia. Quer-se afirmar, também, que os objetivos em que~ 

tão fazem parte de um contexto social que lhes dá sentido 

e que t~m o fundamental papel de oferecer inteligibilidade 

não só à eles, mas também ã própria revista Cultupa Pol{ti 

ca e ao papel desempenhado por seus colaboradores. 

Os objetivos educacionais, ass~m como o conceito 

de educação expressos pela revista constituem-se em seçoes 

de uma conjuntura ideológica onde se podem estudar as poli 

ticas para a sa~de através de seus objetivos, 

militar, a política econômica etc. 

a política 

Mesmo sem sa~r das páginas de Cultupa PoZ{tica en 

contra-se todo um trabalho no sentido de justificar a atua 

ção do governo nas diversas áreas da vida social. Dessa 

forma os objetivos educacionais serão aqui entendidos: co

mo partes, como elementos que apontam para objetivos soci

ais globais (também definidos pelos governantes) e como 

elementos de sustentação da estratégia política e econômi

ca do governo. 

A compreensao da formação social como um todo peE 

mitiu a pesquisa dos detalhes, a tentativa de compor um 

quadro ideológico mais claro, através do estudo das partes 

menores. 

Ao dissecar a ideologia educacional oficial em p~ 

quenos segmentos nao se estaria agindo arbitrariamente e, 

ma~s, não se estaria tomando uma medida pouco correta met~ 

dologicamente? Parece que não, pelo fato de não se perder 

de vista que as funções do discurso global não se explicam 

por s~ mesmas, como nem mesmo esse discurso pode fazê-lo. 

Além disso, trata-se de um recurso metodológico que o pes

quisador das ciência~ sociais precisa buscar e que so ofe

rece riscos quando não explicitado ou quando o método é 

confundido com o objeto de estudo. 
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Quanto ã segunda questao, os objetivos educacio

na~s constituem-se em elementos que compõem a estratégia 

política do governo e das classes dominantes e sao sempre 

ideológicos. Ajudam a compor os métodos que o poder consti 

tuído escolhe a fim de bem perseguir as finalidades do s~s 

tema social como um todo. 

Assim sendo, verifica-se que os objetivos da poli 

tica educacional são necessariamente políticos, mesmo qua~ 

do são tratadas questões aparentemente neutras e do inte-

resse geral, como a formação de mão-de-obra para a indús

tria, na medida em que v~sam a preparaçao física, moral e 

intelectual dos escolares, como se verá adiante. 

Muitas vezes, foram feitas alusões ã formação de 

quadros para a construção econ~mica e polrtica do Brasil, e 

ã preparaçao de braços fortes e mentes sadias para o servi. 

ço da pátria, como objetivos do sistema escolar. Tais afir 

maçoes, que podem ser tomadas como resumo do que Cultura 

Pol{tica pretendia para a educação estadonovista, nao es

condem o pressuposto dos objetivos educacionais acima refe 

ridos, de que o "Brasil" e a "pátria" representavam real

mente todos os brasileiros, de todas as classes sociais. f 

típico da ideologia autoritária buscar legitimar os objeti 

vos das classes dominantes fazendo supor que os seus inte

resses são os interesses de todos. Ao referir-se ã pátria 

queria somar brasileiros de todas as categorias sociais na 

mesma operaçao, onde o produto político e econ~mico fosse 

favorável a todos. Buscava-se legitimar a situação existe~ 

te estendendo a todos os indivíduos conceitos e noções que 

não lhes eram necessariamente favoráveis e que serviam aos 

objetivos de outros; dos governantes, fornecendo uma visao 

de mundo que faria supor legítimo o que de outro ponto de 

vista poderia não sê-lo e fundamentando a coesao social de 

que necessitava para manter sua dominação. 

A educação era tomada como elemento importante na 

tarefa de construir a unidade social em conformidade com o 

statu quo vigente. A função escolar era conservadora, de 
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vez que ao propor mudanças ela o fazia com vistas apenas 

ao aperfeiçoamento do sistema econômico e, por consequên

cia, da conjuntura sócio-política orientada pelos interes

ses sociais dominantes. 

Nesse estudo os objetivos educacionais foram en

tendidos como elementos estratégicos na ação política go

vernamental, conjugados aos objetivos políticos em outros 

setores da vida social e econômica do País. Dessa forma, a 

ideologia educacional expressa em Cultura Pol{tica operava 

com conceitos de educação e de escola coerentes com as re

presentações de sociedade e de vida social dominantes, fa

zendo supor que realmente nos objetivos educacionais esti

vessem mais urna vez presentes conteúdos políticos. 
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2. A EDUCAÇÃO COMO TEMA EM CULTURA POLITICA 

O Governo do Estado Novo, atraves do Departamento 

de Imprensa e Propaganda e através da revista Cultura Poli 

tica externava sua ideologia, em cujo contexto a escola 
~ . 

era concebida corno recurso formalizado, com caracter1st1-

cas socialmente determinadas. Isto significa que a educa -

çao nio era tida como processo deslocado de uma realidade 

hist6rica. Ao contririo, Cultura Pol{tica n~o s6 pretendia 

que a escola possuísse características impressas pelas con 

dições do momento social vivido, como também que aSS1m de

ver1a ser e, além disso, que a escola deveria influir na 

"transformação" da sociedade. A historicidade atribuída a 

educação nao ia, entretanto, às últimas conseqUências. O 

processo de mudança pretendido para a escola ajudaria na 

adequação dos educandos às condições e necessidades SOC1-

ais dominantes mas não pretendia transformações estrutu

ra1S. O papel da escola era o de participar no processo de 

legitimação da política oficial a nível conjuntural, sem 

que se discutissem as características estruturais, respon

siveis por estas características. Assim sendo o dinamismo 

das transformações seria reciclado no momento em que o po

der dominante fosse hegemônico. 

O projeto educacional divulgado por Cultura Pol{

tica trazia incluída em seu referencial te6rico-ideo16gico 

a noção de que a educaç~o deveria atuar corno elemento de 

preservaç~o de um determinado status, pela: a) homogeneiz~ 

ção de características individuais importantes para a esta 

bilidade social; b) pela diferenciaç~o dos cidadãos confor 

me suas potencialidades, suas aptidões e necessidades; e 

c) pelo preparo da força de trabalho necessária ao capita

lismo brasileiro. Este era o objetivo socializador da esco 

la. O macro ideal educativo de formar hibitos, atitudes, 

comportamentos, des~nvolver habilidades, etc., socialmente 

desejiveis foi encontrado no texto de Cultura Pol{tica. 

A obra socializadora da escola deveria desenrolar 
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-se tendo em conta objetivos educacionais e políticos. Ne~ 

se sentido tanto eram lembrados os recursos do aparelho e~ 

colar tradicional como também as inovações pensadas pelos 

ideólogos do EN, como, por exemplo, o nascente Departamen

to de Educação Nacionalista do Distrito Federal, cuja açao 

educacional, no dizer de Cultura Pol{tica, deveria esten-

der-se " ( .. obra socializadora 

das escolas 

.) paralelamente ã grande 

( ... )".(\) 

Assim é que o estudo da ideologia educacional na 

revista Cultura Pol{tica, pretende chamar atençao, entre 

outras, para a intenção expressa de contribuir para a cons 

trução da unidade nacional utilizando o recurso da homoge

neização cultural. 

No texto de Cultura Pol{tica a educação era vista 

como fen;meno social,portadora de potencial para atuar so-

bre a realidade, ao mesmo tempo que condicionada por ela, 

e, como tal foi entendida sua importância para a transmis

são de uma êtica(desejável)aos interesses dominantes. Para 

Cultura Poli.tica (} edu~ação transcendia os processos psicol.§. 

gicos e de interação interpessoal e deveria 

social previamente definido. 

ter um papel 

o conceito de educação utilizado em Cultura Pol{-

tica era aquele segundo o qual esta se caracteriza pela 

"( ... ) transmissão de conhecimentos, de precei tos, de 
hábitos, de atitudes, de tudo enfim que as geraçoes 
passadas acumularam".(2) 

A educação como socialização, como processo de 

adaptação dos educandos aos interesses sociais dominantes 

incluía entre seus destinatários as crianças e os jovens, 

principalmente, mas também adultos tidos como carentes de 

formação escolar e profissional. Incluía entre seus agen-

tes, não apenas a instituição escolar mas também a família, 

a Igreja e a comunidade. 

Os recursos pedagógicos que a escola deveria uti-



31 

lizar em sua tarefa de socialização eram vistos em formas 

diversificadas. Da prática da Educação Física, ao ensino 

da Economia Domestica, todos os tipos de atividade ou dis 

ciplina escolar deveriam ser desenvolvidos com vistas a re 

sultados específicos de cada matéria e, tambem, aos objeti 

vos sociais mais amplos. 

Observe-se que a escola como agente de socializa

çao nao teria apenas o objetivo de transmitir uma determi-

nada herança cultural mas, e talvez, principalmente, dela 

esperava-se que participasse na tarefa de solidificar pa

drões e valores, cimentar comportamentos, ou seja, reprod~ 

zlr uma cultura legitima. Como exemplo, via-se que "costu-

mes L"e] fi'xadas" (3) • d consagrados as regras que o enSino a 

Economia Domestica deveria transmitir tinham uma importân

cia social que transcendia ao conteGdo explícito das regras 

de boas maneiras e 1s receitas de como preparar alimentos 

com menor gasto (de dinheiro e do próprio alimento). Tam

bém a prática da Educação Física traria em si todo um con

teGdo ideológico atraves do qual, verifica-se que mais do 

que a educação do corpo, o objetivo da ação escolar era a 

inculcação de modos de comportamento consoantes com os pr~ 

gramas governamentais e, mais amplamente, com os interes-

ses dos grupos dominantes. Neste caso, a divulgação das e~ 

celências da educação física não dissimulava a caracterís

tica disciplinadora desta prática, sua forma militarista, bem 

ã moda da epoca. Citando trecho de uma revista norte-ameri 

cana CP afirmava que 

"( .•. ) o fim, em úl tima análise, da ed~cação física 
deve ser o desenvolvimento e a educaçao geral do in
divíduo atraves de atividade física sadia e interes
sante por intermédio da qual ele alcançará o seu má
ximo de capacidade física e mental e aprenderá a 
usar todas as suas qualidades inteligente e coopera
tivamente, como um bom cidadão, mesmo sob o mais via 
lento estado emotivo". (") 

Concebida e"m Cultura Polí.tica como aliada do po-

der, a educação deveria ser alvo de atenções especiais por 

parte dos governantes. Corresponsável pela formação do ca-
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rater do educando 

"( .•. ) a educação nacional, uma das mais sérias preo 
cupações políticas do Estado moderno não teve entre 
nós, jamais, o posto de relevo que lhe cabia como 
fator decisivo na formação social do povo brasilei
ro". (5) 

Outra passagem parece confirmar o significado que 

tinha a educação. Referindo-se i escola .aturnal, em que a 

criança toma os primeiros contatos com outras crianeas da , 
mesma idade, fora da família, Cultura Pol{tica assegurava 

que ela tinha grande importância na educação social da cri 

ança. Nela 

"( ... ) 1n1C1a-se, assim, na aquisiçao de atitudes 
sociais fundamentais, como o reconhecimento do di
reito dos outros, que resultara em comportamento 
útil para si própna e para o grupo". (& ) 

A socialização do escolar deveria ser como um tra 

balho de catequese, de recrutamento em que ele era envolvi 

do, aliciado ao mesmo tempo em que sua personalidade deve

r1a ser modelada, o educando deveria adaptar-se às condi-

ções que a sociedade apresentava, colaborando para o 

estar coletivo. 

bem-

O conceito amplo de educação, veiculado por Cul

tura Pol{tica indicava explicitamente que 

"( ••• ) o educar ê dar ao ser, intelectual, moral e 
socialmente em formação, uma diretriz de pensamen -
tos e ações através da criação de disposições de es 
pirito, de atitudes e de habitos". e) 

Entretanto, o trabalho da escola nao era apenas o 

de incutir determinadas noções. Era, também, o de substi-

tuir nas consciências dos educandos as "mas" noçoes geral

mente adquiridas no "meio" pobre e degradante pelos conteú 

dos tidos como bons e legítimos ainda, o de sanear as men-

teso 

"A educação social da criança prossegue a desenvol
ver-se 110 Jardim de Infância. No entanto como esta 
é a primeira instituição educativa que a criança 
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frequenta, começa aí sua integração ao grupo social, 
substituindo os hábitos maus que porventura já te
nha adquirido por outros bons e úteis ( ••• )" (B) 

Pela negaçao de determinadas características deve 

riam ser incutidas outras e, através da valorização negati 

va, (dos "maus" hábitos) legitimava-se o que parecia váli

do ã ideologia do Estado Novo. ~ evidente que o ator inte

ressado na ação da escola não era desvendado e um dos re

cursos para a legitimação do que interessava ao poder cen

tral era atribuir ã sociedade como um todo a intenção de 

socializar, bem como os lucros da socialização. O benefi -

ciário do trabalho escolar profícuo seria o ser social co

mo um todo, no discursso de CP, para quem 

"( ... ) os processos de educação ( ... ) devem suscitar 
e desenvolver no indivíduo certo número de estados 
físicos, intelectuais e morais reclamados pela so
ciedade politica no seu conjunto e pelo meio espe -
cial a que particularmente se destina". (9) 

A sociologia educacional assumida por Cultura Po

/7 /,1: (! ( 1 P o d c r i a s e r r e SUTIl i li a n a a r i r ma ç ã o d e que " To d o c o n -

. 1 ' d' b 'd " (la) E tato SaCIa e e ucatlvo, no om ou no mau sentIa. m 

termos genérios era assim concebida a proposta educativa 

do Estado Nacional. A partir dela foram alinhados vários 

tipos de "contato educativo" conforme o fim específico que 

se pretendia com a a ção escolar. A utilidade da escola no 

trabalho de construçao e de sedimentação da ideologia do 

Estado Novo deveria ser sutil e perseverante, junto a crI

anças e adultos, através de todos os meios possíveis. A 

educação alimentar, por exemplo, poderia ser um veículo de 

aquisição dos hábitos modernos e civilizados, como a educa 

ção física estimulava a disciplina do corpo~do espírito. A 

educação dos gostos e dos hábitos parecia ser um dos prin

cipais objetivos do projeto educacional expresso em CuZtu-

ra PoZ{tica; seu produto deveria constituir-se de 

mulheres e crianças úteis ao Estado, 

sua política. 

- . a sua economIa 

homens, 

e a 
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3. O PROJETO EDUCATIVO DO ESTADO NOVO 

As referências aos objetivos educacionais em Cul

tura Pol{tica 3 tal como podem ser lidas nos artigos trata

dos neste trabalh03 seguem duas vertentes não conflitantes 

e intercomplementares onde procuram-se garantir grandes o~ 

jetivos através: a) da qualificação da mão-de-obra visando 

ao desempenho econômico do educando; e b) da inculcação de 

valores socialmente legitimados, da transmissão da cultur~ 

dos hábitos, das regras, enfim, tiJo$ como condizentes com 

o modo de agir e pensar aceito pelo Estado e pela socieda

de, visando ao desempenho político dos educandos. A compr~ 

ensão destes objetivos parece etapa relevante para o estu

do que se está desenvolvendo. 

3.1. O Projeto em Negativo 

O levantamento dos objetivos da educação no EN 

chamou atençao para um traço frequentemente presente nos 

artigos de CP que e a oposição entre a representação da 

educação do EN, fiel às características da conjuntura poli 

tica inaugurada em 1937 e a educação do passado, consider~ 

da negativamente. O modelo do que não deveria ser a educa

ção brasileira pode se referir a um tempo cronológico si

tuado antes ou a um tempo presente com resquícios do pass~ 

do. Em ambos os casos era preciso refazer o sistema educa

cional, destruindo os traços opostos ao vir a ser pretendi 

do pelos ideólogos do EN. 

Apesar de se tomar, de forma recorrente, a data 

de 1937 como o início do processo renovador da educação(c~ 

mo de outros setores da vida brasileira), alguns textos de 

CP deixaram claro que a educação que não se deveria ter so 

brevivia ainda e deveria ser eliminada. Apesar do advento 

do Estado Novo ainda subsistiam resquícios de épocas pass~ 

das, ultrapassadas. Era o presente identificado com o pas

sado que se queria extirpar; urgia a construçao do hoje 
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voltado para o amanhã 

"( ••• ) refazendo a desorganização que o início da Re
pública mantivera da herança que recebera do Império. 
Durante mais de trinta anos de vida republicana não 
se traçaram normas nem se coordenaram esforços que 
viessem constituir uma política de educação no 
País".(l) 

Em CP considerava-se negativa a educação que in

centivasse o individualismo e a capacidade de ambição sen

do estas características indicadas como molde do que nao 

era educar e, além disso, como oriundas de epocas em que 

"( ... ) o pragmatismo corruptor das energ1as da nacionalida-

de ( ... ),,(2) imperava, travestido de liberalismo. 

A política educacional "velha e vesga" deveria 

ser abandonada por unilateral pois só contemplava a forma

çao do espírito, deixando de lado a formação do corpo, os 

exercícios físicos. No pensamento de CP a formação teria 

que ser integral, dado que intelectual e eugênica. 

A se acreditar nos textos consultados, o Estado 

brasileiro anterior a 1937 caracterizava-se por ser narC1-

sista, indeciso, irresponsável, abstrato, anonimo e seus 

governantes, uma minoria astuciosa. A educação escolar que 

emanava de sua orientação atendia apenas a interesses pri

vados e egoístas. Era individualis~a, intelectualista, anti 

quada, tradicional, velha, ornamental e o homem por ela 

preparado era um homem egoísta. 

Argumentava-se que "( ••• ) o regime nao se exercia 

atraves de uma organização administrativa adequada às ne-

"d d "" " (:l) ceSS1 a es naC10na1S , alienado que era o governo quan-

to ao "conhecimento político do Brasil" e às necessidades 

da economia, da segurança nacional, etc. As decisões eram 

tomadas às ocultas, desprezando-se a vontade popular. A es 

cola limitava-se a "( ••• ) ensinar as cr1anças a aprenderem 

as C01sas mas nao a fazê-las". (~) A educação tradicional 

deixava de preparar o educando para a vida, ensinando-lhe 

"coisas antiquadas e matérias meramente convencionais" im-
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pedindo-o de entender o presente em transformação, pois que 

limitava-se a repetir as lições do passado. Servindo a in

teresses pouco representativos do povo brasileiro, a esco

la do passado seria utilizada, ainda, para fins pouco lou

váveis, atendendo a manobras da política partidária "( ••• ) 

transformando-se o professor num cabo eleitoral de ação e-

f " ." 1'- " (5) lClentlsslma, a las . 

A tentativa de "refazer" a lmagem do sistema edu-

cacional (para usar o próprio discurso de CP) tem o papel 

de afirmar os elementos do presente, pela negação do pass~ 

do. 

A obra de exaltação e justificação dos ideólogos 

d o E s ta d o N o v o p r e c i s a va deu m f a n tas ma, deu m e s p í r i to ma u 

a ser exorcisado e, para tanto, não foram poupados adjeti-

vos pouco lisonjeiros ao Estado e ao sistema educacional 

superados pelo golpe de 1937. A pregaçao ideológica, como 

lhe é característico, dava como legítimos os interesses que 

defendia, supunha natural e inquestionável o statu vigen

te. A educação no Estado Nacional deveria atender aos inte 

resses de todos os brasileiros, visto que o próprio Estado 

era s~mula e comunhão dos interesses nacionais, no enten-

der de seus ideólogos. Assim sendo, haveria que se matar e 

esquartejar o passado recente, maldizendo sua memória, amal 

diçoando seus descendentes, p01S apenas o presente era le

gítimo e visava ao bem de todos, integralmente, corporati

vamente. A ideologia oficial do Estado Novo fazia crer que, 

durante a Primeira e a Segunda Repúblicas, o Estado agia 

conforme "os interesses de alguns privilegiados", dirigen

tes e sustentáculos políticos do Estado liberal vigente. 

Já sob a direção do Estado Nacional "todos os interesses" 

(legítimos) do povo brasileiro se viam representados. O E~ 

tado Nacional e seus grupos de sustentaçao nao só elegiam 

os interesses de algumas classes ou grupos como legítimos 

mas, ainda, os difundia, os impunha is classes e grupos s~ 

ClalS sem representação na assembléia dos governantes, co

mo se correspondessem também aos seus interesses, como se 

íéfletissem os - , unlCOS interesses possíveis. 
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Faz-se necessário ao Estado Nacional continuar des 

truindo o Estado derrotado e salgar o chão em que atuou a 

eico1a ultrapassada, urna vez que apenas o presente ~ mode

lar e legítimo. 

3.2. O Projeto Renovado 

3.2.1. Educação para a vida 

Os objetivos educacionais expressos nos textos de 

CP tem como pano de fundo, corno justificativa teórica ma~or 

a pedagogia da Escola Nova. Não se quer afirmar com isto 

que houvesse coer~ncia entre as intenç~es declaradas e as 

propostas feitas em seguida e nem que as intenç~es declara 

das fossem sempre de cunho reformista e liberal. Ocorre 

que grande parte dos textos e, mesmo em textos claramente 

autoritários em seu conteúdo, encontram-se refer~ncias ao 

pensamento educQcional de Dewey. 

O elemento da teoria da Escola Nova que mais sen

sibilizou os ideólogos de Cultura PoL{tica foi a id~ia de 

que "educação é vida". 

Para a pedagogia da Escola Nova, tal como exposto 

por Anísio Teixeira, seu principal divulgador no Brasil, a 

"escola progressiva", ã qual antepõe a "escola tradicio

nal", visa a reconstrução permanente da vida. Nesse contex 

to, "educação ~ vida" na medida em que ambas as reaçoes 

pressup~em o processo de crescimento e na medida das trans 

formações que estão implícitas em ambos os processos. A e

ducação progressiva não pode estar dissociada do conceito 

de vida porque sua pedagogia inclui a experiência corno ele 

mento fundamental para o desenvolvimento e o crescimento 

escolar do aluno. Considerando que esse desenvolvimento só 

se pode dar a partir de experiências, da superação de difi 

culdades atrav~s de esforços das próprias crian~as que vi

vendo com intensidade os problemas propostos e os reso1ven 

do com pertinácia e ~p1icação poderão crescer e aprender. 

A Escola Nova, ou Escola Progressiva ser1a um exeréicio de 

critica e experimentação, atraves do qual ser1am derruba-
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das as "verdades eternas" da "escola tradicional". (6) 

Em CP colocam-se lado a lado expressoes de Vargas 

e Dewey, tentando aclimatar a concepção liberal e pragmáti 

ca de reformador ao contexto de uma ideologia e de um Esta 

do (autoritário e pragmático) bem diversos dos que inspir~ 

riam a obra de Dewey. O presidente Vargas, referia-se ã p~ 

lítica educacional como "( ..• ) o mais poderoso instrumento 

a utilizar no fortalecimento de nossa estrutura moral e 

econômica". (,) Parece que o pragmatismo do educador norte

americano pouco tinha a ver com o pragmatismo do presiden

te brasileiro: enquanto o primeiro afirmava que o cresci -

mento não deveria ter amarras, o governante brasileiro o 

queria dirigido. f de supor-se, ainda, que Dewey visasse a 

objetivos antes identificados com a vida dos indivíduos, 

com as praticas sociais, econômica' e políticas dos homens 

como individualidades a serem respeitadas, do que aos inte 

resses de um Estado que se pretendia fonte e estuário das 

praticas educativas. O perímetro de atuaçao e influência 

da escola era a sociedade toda, era o Estado, de quem ema-

navam as orientações educacionais e para 

afluir seus resultados. 

quem deveriam 

A ideologia educacional veiculada por CP preten

dia justificar medidas da política oficial, no que elas te 

riam de praticas condizentes com as condições materiais 

contemporâneas de vida, de trabalho etc. Dizia o texto de 

CP encontrar na Lei Orgânica do Ensino Secundario "A preo

cupação cada vez maior de tornar a educação uma coisa real 

d - "d ( )" (tJ) A d - ~ 1 d - e ucaçao como v~ a - ..•. e ucaçao, ao n~ve o 

projeto e do desejável, deveria possuir como referencial 

as necessidades impostas pelo cotidiano dos educandos, sob 

pena de ser taxada de "irreal". Alguns comentários sobre a 

reforma Capanema indicam em forma de aplauso, que esta ini 

ciativa da política oficial "( ... ) traz, neste setor[do e~ 

s~no da economia domestica], para o curso secundário, o sen 

"d d"d 1" (9) A"d 1 . t~ o a v~ a atua. v~ a naque e momento parec~a nao 

comportar divagações. O intelectualismo que CP condenava 
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na orientação da educação pré-existente ao advento do EN, 

seria contrário ao clima de pragmatismo da época. Tal re-

forma, tida como elemento demarcador de períodos, como di-

visor de tempos históricos diversos, teria rompido 

com o preconceito do passado que influenciado pelo 

" ( ... ) 
super-

intelectualismo, menosprezava os misteres simples, ainda 

, d" d 'd" (10) A - d 1 que pr~mor ~a~s, a v~ a • pregaçao a esco a para a 

vida pretendia recuperar a noção de trabalho como ativida

de social e individualmente necessária, importante e útil, 

ao mesmo tempo que oposta ã atividade intelectual. Es ta 

não teria relação com a vida. Ao defender a profissionali-

zação do curso primário CP pretende que o cara ter pouco 

realista da escola antiga ceda vez ã "escola do trabalho", 

à escola que inclui o trabalho manual. O oposto desta ori

entação teria como conseq\lência "( ... ) afastar a escola da 
'd - 1 f 'f" ,,(ll)É' v~ a, torna- a amor a e ~ne ~c~ente. 'Interessante no 

tar a identificaç~o das noç~es de vida e trabalho, como se 

esta relação fosse universalmente v~lida e como se fosse 

válido conceber intelectualismo como apatia, 

ineficiência. 

amorfismo e 

A pregaçao de que vida e educação poderiam ser en 

tendidas como "( ... ) co~sas estreitamente correlatas( ••• )" 
( 12) 

era enriquecida no contexto do EN, quando se observa nos 

textos a indicação desses dois conceitos como algo dinimi-

co, a se transformar de acordo com os moldes da 

da epóc~ John Dewey foi citado afirmando que 

"Educação é vida e viver ê desenvolver-se, é 
Vida e crescimento não estão subordinados a 
'outra finalidade salvo mais vida e mais 
to ( ••. ) " . (l 3) 

sociedade 

crescer. 
nenhuma 

crescimen-

Era suposto, entao, que os dois processos tinham 

em comum o caráter de constante transformação. Esta supos~ 

çao parecia pretender justificar medidas educacionais do 

momento, nada ficando claro a respeito da adaptação da con 

juntura educacional às realidades futuras, ã superaçao da 

realidade presente por outra, mais condizente com a vida 
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do futuro. Explica-se esta omissao e essa dinâmica parcial 

mente válida dos processos de ~ducação e vida pelo 

que o DIP e que CP desempenharam como legitimadores 

statu como forjadores da hegemonia da~ue1es que 

ram o poder em 37. Nada ser1a necessário dizer em 

ao futuro, pois que o poder a se consolidar apenas 

papel 

de um 

assumi

relação 

queria 

legitimar-se, firmar-se e desenvolver sua política ate sem 

pre, sem sustos, sem impeci1hos, sem vislumbrar possibili

dade de decadência. 

Cabe observar, ainda, que a dinâmica própria dos 

processos de vida e educação alem de só poder ser pensada 

ate o momento a que o texto se referia como presente, ou 

seja, a dinâmica que produziria o estado desejável, o pro

jeto vivido que era o Estado fundado em 1937 e que se ten-

tava legitimar, essa dinâmica levava ao imobilismo tendo 

em si uma contradiç~o insanivel. Ela nao continha em S1 a 

expectativa de como a vida seria depois, visto que o Esta

do Novo era eternizado no texto que o glorificava. Pregav~ 

se a dinâmica para o imobilismo; o ímpeto transformador 

era válido ate o presente. Ao futuro se reservada a paz 

a submissão ao Estado. 

-so 

e 

o texto dava a entender a intenção dos 

da educação oficial ao afirmar que 

ideó10gos 

"( •.. ) o objetivo da educação em nossos dias e prepa
rar o homem para a vida, integrá-lo nas realidades 
do seu meio e pô-lo em condições de servir ã comuni
dade a que pertence". (1 4 ) 

A citação traz alguns elementos a serem destaca-

dos. são eles: a) a ideia de realidade contida na teoria 

da escola nova, tal corno foi apropriada por CP, anterior-

mente referida e frequentemente citada no texto em estudo. 

Vida neste contexto e, necessáriamente algo de concreto, 

prático, materialmente desfrutável e produtivo, como se 

não existisse urna realidade não material, como se real se 

pudesse contrapor a intelectual como se a primeira qua1id~ 

de fosse necessariamente admirável e a segunda necessaria-

mente recriminável e negativa; b) a ideia de integração 
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que será tratada com mais detalhes em seguida, -e elemento 

chave para se entender o papel da escola na ideologia ofi

cial do Estado Novo e a ela se liga o terceiro elemento de 

destaque no período citado; c) as noções de meio e comuni

dade, entendidas como grupo social amplo, em que os indiví 

duas participavam como força de trabalho e elementos soli

dários, liderados pelo chefe do governo, pelo Estado e sua 

máquina político-administrativa, utilizadas também para 

justificar uma determinada concepção de educação. Tais ele 

mentos fecham o circuito que começa com a idéia de vida 

dinâmica e em mudança - referida a realidades SOC1a1S en-

volventes, vida integral - moral e material - e integrada 

no contexto dessas realidades. A fraseologia mais engajada 

nas concepções do Estado Novo, mais identificada com os 1n 

teresses dominantes começa e termina no mesmo ponto: a rea 

lidade, o real, a vida. O ensino da Economia Dom~stica,por 

exemplo, 

ciente e 

deveria visar a preparaçao "( ... ) para a vida efi 
. ,,(15) 

feliz, no lar e na comun1dade . Supõe-se que 

a concepção dos objetivos educacionais em CP tivesse pouco 

de individualista; sendo pragmática e autoritária, algumas 

vezes chegava a assumir características 

como se verá adiante. 

corporativistas, 

Mas o que viria a ser a noçao de vida, al~m de 

sua identificação com a realidade objetiva? A busca de es

clarecimento deste conceito no texto de CP mostrou afirma

çoes como: "Viver ê achar-se em dada situação presente e 

atual", (16) em que os elementos, de certa forma, se afinam 

com a relação vida-realidade discutida anteriormente. Fo

ram encontradas, porem, referências mais elaboradas quanto 

ao significado da noção de vida, como a afirmação de que 
- . "A vida ê unidade e unidade supõe continuidade, coerenC1a, 

ordenação de meios e fins" ou ainda de que "Vida ê unidade 

interna; mas sendo eterna e imodificável(oo.)".(17) A unida

de de que trata o texto esta referida ao conceito de inte-

gridade (de meios e fins, de corpo e espírito etc.) além 

de sugerir que a vida, assim tão confusamente definida so 

tinha sentido "( ..• ) na continuidade histórica que expres-
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( ) " (18) 
S a ••• • 

A passagem que contem tais citações trata de ex

plicar o sentido que teria o humanismo da reforma Capanema, 

apelidado de integral e considerado único recurso para que, 

em educação, satisfizesse "o sentido unitário da Vida". (19) 

Como esta unidade, afirmava o texto, deveria se expressar 

na "continuidade histórica" ganha-se uma pista para enten

der o caráter político do "humanismo integral" e do "senti 

do unitário da vida" que mais do que expressar uma realida 

de histórica em transformação buscava perpetuar um determi 

nado statu quo, para cuja permanência estaria contribuindo 

a recem promulgada reforma do Ensino Secundário. 

A absorção deformada dos conceitos da teoria da 

Escola Nova propiciou um pragmatismo autoritário cujo re

ferencial era o indivíduo, o educando. O papel da realida

de e da vida na determinação dos objetivos do sistema esc~ 

lar foi tOnli'\do como ponto de apoio para a defesa da educação 

que formaria o homem com determinadas características, di

tadas e justificadas por contingências da vida pot{tica.A~ 

sim ê que a defesa da formação do indivíduo disciplinado e 

forte, nacionalista e submisso, cônscio do papel que lhe 

caberia na obra de construção do Estado Nacional, Estado 

este que lhe desobrigava de votar, que lhe dispensava os 

votos "(00.) para pleitear [sua} colaboração (00.),,(20) foi 

sempre acompanhada pela sugestão de que tratava-se da ne

cessidade de forjar um "homem novo para um mundo novo", i,!! 

tegrado nas novas "realidades brasileiras", ou "para a so

ciedade criada pelos imperativos da hora que passa". Os de 

fensores da educação vigente justificavam assim as medidas 

educacionais tomadas pelo Estado Nacional, 

nas "novas necessidades sociais". 

As referências às necessidades e 

sustentando-as 

~ . 
caracter~st~cas 

do momento histórico político pelo qual o Brasil passava, 

em nenhum dos textos traduzew preocupaçao ou dúvida quanto 

ao projeto político do Estado Nacional. são usadas no sen

tido de justificar este projeto, numa tentativa de argume~ 



45 

taçao irrefutável. Quem poderia acusar de inadequada a "e

ducação política" que pretendia conhecer, para transmitir, 

a cultura brasileira e as necessidades estruturais e con -

junturais do Brasil? 

e que 

Pode-se ler no texto da Cultura Pol{tica que 

"Embora respeitando aptidões e potencialidades indivi 
duais, salvaguardando vocações e oportunidades, a e~ 
ducação no Brasil não pode deixar de se acomodar ao 
ríttro das realidades brasileiras".( 2 1) 

"A escola brasileira nacionalizadora - pública ou par 
ticular, primária, secundária ou superior - adaptan 
do-se às realidades do Estado Nacional tem de se tor 
nar um elemento vivo de construtividade nacional". 

e, ainda, que esta escola 

"adaptando-se às necessidades decorrentes da época e 
respeitando os princípios fundamentais do Estado Na
cional, tornou-se a Escola do Trabalho, da iniciati
va e da fortaleza moral". (2 2) 

Encontram-se, também, referências as necessidades 

vitais do País e da nacionalidade, enfatizando o papel da 

cultura política - "processo de educação das gerações se

gundo aquelas necessidades" - na satisfação dos requisitos 

fundamentais à manutenção da nacionalidade da soberania na 

cional, enfim, do Estado Nacional, síntese que este era 

das aspirações de todos os brasileiros, resumo da cultura 

nacional, histórico apenas enquanto expressão das neceSS1-

dades contemporâneas, mas necessariamente a-histórico em 

se tratando do futuro, pois deveria existir para todo o 

sempre. 

Neste contexto, negar legitimidade ã orientação 

do Estado na área educacional seria por em dúvida a neces

sidade de sua perman.ência, seria por em r1SCO sua "unidade 

eterna e imodificável" de ve7 que eram vitais as necessida 

des que o inspiravam. Não 

síntese da vida nacional, 

so vitais, como também eram a 

em todos os seus setores, resumo 
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e comunhão de individualidades e de quantos grupos sociais 

atuassem em solo pátrio. Como, entao, questionar a legiti-

midade desta orientação se, sem ela, a nacionalidade, a 

produção econômica, a vida, enfim, entrariam em bancarrota? 

Existiria algo mais legítimo que o direito ã vida? 

A educação que mantivesse e fortalecesse o corpo 

nacional, como forma de expressão política e ideológica d~ 

veria preparar o homem, moral e intelectualmente, para pa~ 

ticipar da vida do Estado, provendo sua continuidade. 

A defesa da continuidade do Estado Nacional se 

confundia com a do próprio País. O Estado era visto como o 

guardião-mor do País e depois dele apenas o caos e a desor 

d d · b·l· (23) A - d d -em aguar ar1am os raS1 e1ros. traves a e ucaçao p~ 

lítica (nacionalista), o Brasil assumia por completo sua 

nacionalidade e sua possibilidade de continuidade 

dos tempos. 

atraves 

A idéia que CP tentava passar sobre o que ser1a a 

noçao de vida aplicava-se ao Estado, a conjuntura e ã eX1S 

tência dos indivíduos. Tinha em seu conteúdo, o mesmo cara 

ter de imobilismo e de perpetuaçao que os grupos dominan-

tes tentavam imprimir e a concepção de vida, assim expres

sa, parece coerente com as necessidades de legitimação, de 

construçao de hegemonia para que CP contribuía como apare

lho de sedimentação, como aparelho ideológico, como instru 

mento de perpetuaçao. 

"A vida, que ã primeira vista, parece compor-se de 
uma série de episódios isolados, é, na realidade, o 
produto de algumas impulsões persistentes e de al
guns modosde reação invariáveis a se manifestarem 
de mil maneiras diversas ( ••• ) a aparente adversidade 

2 ~ repousa sobre uma profunda unidade". ( ) 

Assim a vida a-historicamente definida, justific~ 

va a pátria eterna, o homem integral e a unidade do Estado. 

E os agentes da ideologia trabalhavam para aumentar a heg~ 

monia de quem possuía a dominação do aparelho estatal. 

O estudo dos objetivos educacionais apontados no 
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texto de CP deixa supor que. para a ideologia do Estado No 

vo,as representações de Estado e de vida coincidiam. ti

nham a mesma significação. O Estado único e uno assumia 

grande porção da realidade à qual a vida dos indivíduos de 

veria estar referida. O papel da escola que prepararia pa

ra a vida dava prioridade. entao. à preparação para o Est~ 

do e este era o único espaço considerado válido 

atuação de homens e instituições. 

para a 

O Estado era entendido como expressa0 da realida-

de e da unidade nacional almejada. Educação para a vida 

neste contexto. deve ser entendida como educação para o Es 

tado. pois que Estado e vida se confundiam. Pode-se encon

trar a afirmação de que "Vivendo para o Estado.o homem tem 

que ser educado para o Estado". (25) O Estado aqui referido 

resum~a o universo de expectativas que os indivíduos pro-

cessados pela escola deveriam ter. objetiva como subjetiv~ 

mente. individual como coletivamente. 

Observe-se, ainda, que no discurso de Cultura Po 

l{tica o Estado era representado como instituição que atu~ 

va por sobre os interesses particulares de cada classe ou 

grupo social, interligando-os, harmonizando-os. Unitário, 

não comportava contradições no seu âmbito, ao mesmo tempo 

em que atuava no sentido de criar tais condições; represe~ 

tava interesses sociais como um todo harmoniosamente inte

grado, em cujas partes nao se encontravam choques ou diver 

gências, ao mesmo tempo tinha a característica de ser "na

cional" consubstanciando, segundo Francisco Campos, a auto 

ridade "nacional" expressa atraves de -um so governo, um 

único chefe e um só exercito. Segundo o Ministro de Justi

ça, "a ordem da unidade foi sempre a sua vocação". (26) 

3.2.2. Educação para o Estado 

Pretende-se aqui verificar de que maneira os ob

jetivos e conceitos educacionais apresentados em CP expre~ 

savam o projeto educativo estadonovista e como este portava 
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em seu corpo os traços ma~s gerais da conexao dos objeti-

vos do sistema escolar aos interesses dos grupos dominan-
-tes, representadas pelo Estado, ou seja, a concepçao mesma 

da educação para o Estado, conforme a fala de seus autori

zados porta-vozes. 

çoes. 

o texto de CP frequentemente declara suas inten

Ao referir-se ã implantação do ensino de trabalhos 

manuais no curso primário CP considerou que a escola que 

desenvolveria estas atividades "( ••• ) adestra a mao do fu

turo operário, como lhe educa o cérebro e fortalece o cor

pO,,(27) e, ao discutir a importância da Educação Física, 

afirmou que esta possibilitava 

"( .•. ) o milagre da estruturação integral do homem 
brasileiro - forte de corpo, claro de espírito, puro 

- z8 de coraçao~"( ) 

Caberia em relação a estas passagens observar, a preocupa

ção demonstrada no texto com a muI ti funcionalidade da ati-

vidade educativa na formação do homem. Esta preocupação é 

recorrente e demonstra a pressuposição de que o indivíduo 

a ser educado seria multidimensionado e que, desta fo rma, 

sua educação deveria ser concebida, a fim de integrar suas 

diversas facetas, a fim de desenvolver a unidade própria 

do ser humano no indivíduo trabalhado pela escola. 

o conceito de educação como preparaçao do homem 

para o Estado (palco legitimado para o espetáculo da vida 

integral) pode ser melhor esclarecido na passagem que afir 

ma que 

"Prescrevendo as diretrizes educacionais 
Estado Nacionalista firma a doutrina da 
de da cultura física, do ensino cívico 
lhos manuais, como eXfressões concretas 
trutura política". (2 ) 

do Brasil, o 
obrigatorieda 
e dos traba= 
da nova es-

Em tais "expressões concretas" subentendiam-se medidas pa

ra melhorar a eficácia da política educacional, segundo os 

interesses do Estado e de seus grupos hegemônicos. Verifi

ca-se que era estabelecida relação entre características a 
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serem inculcadas nos alunos e características do Estado e 

que aqueles teriam que estar coerentes com estas últimas. 

O sistema educacional possufa - ou deveria possu~r - em 

suas características os traços do Estado abrangente a que 

pretendia servir e que ajudava a reproduzir. A multiplici

dade de aspectos que a realidade social apresenta era per-

cebida e, das mil faces da ideologia CP quer~a apurar a 

unidade, em que as variedades internas agissem organicame~ 

te p de forma a compor um ser coerente - o ser social - um 

Estado integral. A este respeito Francisco Campos afirmava 

aspirar a escola a ser 

"( •.• ) um laboratório, em que os problemas, utilida
des e valores da vida ordinária sejam postos nos mes 
mos termos em que se traduzem na vida comum, apenas 
com mais clareza, ordem e concisão( ••• )" 

Oll, ainda, ser 

"( ... ) preciso socializar a vida na escola dotando-a 
de formas de convivência e associação que existem na 
vida ordinária". e 0) 

o "sentido orgânico" podia ser entendido. também, 

como "os interesses dos brasileiros", que o Estado tinha a 

pretensão de representar. ou seja, a entidade em nome da 

qual o Estado praticava o autoritarismo era desenhada con

forme uma concepção que ignorava contradições em que os i~ 

teresses do "bem coletivo" eram perfeitamente integráveis 

e funcionavam organicamente, harmônica 

mente. 

e interdependente-

O que CP denominava como "os interesses dos brasi 

leiros" constituia-se na operacionalização da proposta ed~ 

cacional do EN. Para operacionalizá-la é que o "sentido 0E. 

gânico" da vida em sociedade deveria ser levado em conta, 

controlado e agilizado, esquecendo-se contradições e inte

resses sociais divergentes. Desta forma, um elemento imp0E. 

tante da vida social e acadêmica, como a liberdade de pen-

sarnento e ensino deveria "( ... ) acomodar-se às diretrizes 

de disciplina social e adestramento da juventude, de acor-
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do coro o bom coleti.ú". " 1 ) CP pensava-a em conjunto com 

outros elementos importantes da prática social, fazendo 

parte de uma engrenagem que precisava funcionar no sentido 

de determinados objetivos socialmente definidos como impoE 

tantes, fossem apelidados de "bem coletivo" ou de qualquer 

outro nome. 

o objetivo de educar para o Estado tinha o autori 

tarismo como meio, ou seja, supunha procedimentos já de si 

autoritários e, como se tem visto, a suposição de que a so

ciedade seria uma organização ausente de contradições. Que 

produto, entao, deveria nascer desta máquina inculcadora 

de valores, de conhecimentos e condutas que deveria ser a 

escola do Estado Novo? Era tese declarada a de que através 

da escola 

"( ... ) o Estado pode edificar, em bases cada vez mais 
sólidas, a consciência comum da nação, fazendo con
cordar a voz da escola com a voz da pátria( •.• )".( 3 2) 

Estas colocações sugerem duas ordens de questoes 

que seria importante contemplar em estudos posteriores. A 

primeira delas teria que ver com o papel e a função assumi 

dos pelas práticas autoritárias, enquanto se caracterizem 

como metodo de ação e/ou como objetivo a ser atingido. A 

pratica autoritária constitui-se em metodo 

ou em fim em si mesma? 

de "trabalho" 

... . 
A segunda indagação se prenderia às caracter1st1-

cas que o autoritarismo assume, enquanto referido a práti-

cas do Estado, de uma instituição com amplitude mais res-

trita - no caso a instituição educacional - ou, 

traços de personalidade. 

ainda, a 

Parece que nos tres casos encontra-se como denomi 

nadar comum a discriminação de elementos envolvidos e inte 

ressados nos processos de decisão, no âmbito onde o autor i 

tarismo dtua. Muitos outros elementos certamente poderão 

ser aliuhados com vistas à elucidação de tais questões.(j3) 



51 

Os frutos da educação estadonovista deveriam ser 

"(o o o) capacidades sadias e aptas a prever os propósitos de 
•• ,,(31+) 

um colet1v1smo construtor, ao mesmo tempo em que pre-

paradas para obedecer, pois que "Obedecer é um dever huma

no e um dever patriótico (000) o homem quanto mais evoluí

do, mais obedece" o ( 35) Este não seria o único atributo do 

homem a ser formadoo Encontram-se, por exemplo, intenções 

de formar democratas (através do amparo i criança e da. re

creação infantil) que comporiam o Estado "essencialmente d~ 

mocrático"o Ocorre que a declaração das intenções é incoe

rente com a argumentação subsequente, em cujo corpo o cará 

ter democrático se perdeo (36) Vê-se que a "missão" dos pa.::. 
. f . (37) 1 d f - d - . ques 1n ant1s como e ementos e ormaçao emocrat1ca, 

contraditoriamente era operacionalizada através da prepar~ 

ção de 

"(000) meios necessários para que as novas geraçoes 
sejam dotadas de aptidões para exercer funções vivas 
na coletividade; estimular a formação de urna consci
ência nacional, lutar pela realização dos ideais de 
uma verdadeira solidariedade humana; ter sempre pre
sente no espírito a obediência a princípios racioná
veis de justiça social (000)" 

acostumada que deve estar a criançao 

"(o o o) ~ lei, ã norma objetiva e social, para que ela 
a cumpra voluntária e livremente, com nobre e humana 
discip lina" o (3 8) 

A intenção de formar homens democratas objetivan

do a criação de um Estado democrático peca, primeiro, por 

sua premissa básica, visto que o Estado não se constitui 

na sorna de seus indivíduos e que o caráter do regime polí

tico não e produto das tendências políticas dos habitantes 

do País, aritmeticamente apuráveis; segundo, pela incoerê~ 

cia do próprio texto que propõe um Estado democrático, pr~ 

duto de individualidades democráticas, porém formadas para 

a obediência, a disciplina etco 

O "homem novo" produzido pela educação do Estado 

Novo deveria ser bonito, além de possuir as característi-
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cas espirituais anteriormente referidas. A defesa da con

quista da beleza através da educação física também estava 

eivada de conteúdo político observável em várias passagen~ 

como demonstra a afirmação de que 

"A beleza e tão alta expressão de perfeição humana co 
100 a bondade e a inteligência" 

ou, ainda, de que a 

"flor humana é -.0 supremo resul tado do es forço da raça 
e da civilização" ,( 3 9) 

tudo isto baseado no projeto de imprimir 

"( ... ) na materia plástica das novas geraçoes, nova e 
radiosa imagem da pátria, tocada das luzes maravilho 
sas da Beleza, da Saúde, da Inteligência e da For
ça". ('+0) 

A educaç;o dirigida pelos interesses do Estado, 

cujos produtos eram de importância fundamental para os gr~ 

pos que buscavam hegemonia na sociedade, foi pensada, tam

bem, levando em conta o convivio dos brasileiros junto a 

suas familias. O ensino de Economia Domestica que propunha 

medidas de caráter restrito aos interesses das famílias e 

dos individuos, não omite suas finalidades malS 

tes, politicamente orientadas, p01S supoe que 

abrangen-

"( ... ) criando a harmonia no lar, possa a familia con 
tribuir para o equilibrio da sociedade e para o bem
estar da pátria". ('+1) 

E outra nao era a intenção dos ideólogos da política educa 

cional oficial. 

O texto educacional de Cultura Pol{tica 

sua adesão ao projeto autoritário e dificilmente 

traduz 

poderia 

ser de outra forma. Pretendia que os resultados da manipu

lação do aparelho escolar seriam sempre compensadores indi 

vidualmente e que a submissão aos postulados do Estado se

ria retribuida com proteção, segurança e tranquilidade ofe 

recidas aos cidadãos; a condição para que o estado de harmo 
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n1a e felicidade se concretizasse era que os interesses 1n 

dividuais jamais fossem sobrepostos aos projetos 

mentais. 

governa-

Ao Estado Nacional cabia presidir a formação (po

lítica) do indivíduo, zelar pela disciplina do povo, enten 

dida como 

"( ••. ) conduta construtiva, consciência de responsabi 
lidade, dignidade, firmeza, lealdade e, sobretudo~ 
sol idariedade e trabalho eficiente". ( 4 2) 

Ao Estado protetor cabia, como a um pai, a tarefa 

de bem educar seus filhos, mesmo que o preço da empreitada 

se mostrasse alto, mesmo que fosse necessirio reprimi~ des 

montar um estado de coisas pré-existente, remontando a so

ciedade de modo a melhor exercer o ofício paterno, austero 

e ~rduo, de educar o homem novo. 

a) Ideologia e eficiência 

o projeto político-educacional do Estado Novo, a

preendido através desta an~lise, nao se ateve apenas aos 

aspectos cognitivos e acadêmicos da formação do "homem no

vo": tinha objetivos praticos, mais imediatos. Assim é que, 

em trecho citado por CuZtura PoZ{tica o Presidente Vargas 

afirmara que 

"A função de natureza educativa, que é essencial ao 
ensino secundirio e consiste em preparar a inteligên 
cia e o espírito crítico para o estudo e a soluçãõ 
dos problemas impostos pela vida - foi sempre relega 
da a segundo plano. O ensino secundário, na sua ver~ 
dadeira finalidade deve ter por função formar a moci 
dade para agir, com eficiência, no meio em que tiver 
que aplicar a sua atividade". (43) 

Neste mesmo artigo encontra-se a afirmação de que ao Esta

do interessava que os jovens 

"( •.• ) aprendam bem, somente aquilo que lhes é indis
pensável em qualquer profissão que venham a abraçar 
e, ao mesmo tempo, adquiram - o que é mais importan
te sob o ponto de vista do interesse geral - a menta 
lidade de verdadeiro patriota, cônscio dos seus deve 
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res para com a naçao, confiante nos seus 
destinos". (4 .. ) 

elevados 

As intenções se aliavam nos objetivos expostos acima mesmo 

que a seção explicitamente ideológica das preocupaçoes ma

nifestas por vezes pareça ter mais peso. 

Atribuiam-se ã escola responsabilidades na tarefa 

de construção e consolidação do Estado Novo, tanto do pon

to de vista ideológico, como do ponto de vista material: a 

"escola brasileira nacionalizadora" caberia atuar no 

cesso de "construtividade nacional" impossível, no 

pro

dizer 

de CP, sem trabalho ao mesmo tempo em que esta deveria 

"constituir sistema pedagógico de cultura geral e in
tegral, exercitando os poderes psíquicos, provocando 
o desenvolvimento harmônico de todas as faculda
des". (4:') 

o culto escolar d.:l econol1na, que deveria ser enfa-

tizado tanto quanto o culto da pátria, da moral etc. tra-

zia o pressuposto a que já se fez menção de que o país era 

urna coleção de indivíduos. Sendo assim, o "ganhar dinheird' 

alcançado através da escolha de profissão "( •.. ) produtiva 

e eficiente dentro das realidades do tempo e do meio", (46) 

pensado a nível individual só seria eficaz, do ponto de 

vista de CP, no momento em que representasse ocorrência g~ 

neralizada. 

"o Brasil só será rico e independente quando todos os 
seus filhos tiverem a sua vida econômica perfeitamen 
te folgada e os seus fundos de reserva para as horas 
de amargura". (4 7) - conclui o texto. 

Para tanto o sistema educativo teria papel a de

sempenhar transmitindo a idéia de poupança, de racionalida 

de nos gostos etc. Os objetivos da escola, neste contexto, 

são eminentemente pragmáticos e Cultura Pol{tica pretendia 

fazer crer que o bem-estar individual era um alvo p~ssível 

de ser atingido pela" ação escolar. 

o papel da escola e seu próprio conceito eram im-
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plicitamente declarados na afirmação de que 

"Os hábitos de economizar tem assim, de fazer parte 
integrante de qualquer sistema educativo moderno. 
O Estado Novo, zelando pelas condições econômicas do 
povo brasileiro, cuida não somente de dirigir as fon 
tes essenciais das riquezas nacionais, como procurã 
despertar o gosto pela economia privada, com o incen 
tivo dos pequenos depósitos nas ca1xas econômi~ 
cas" .(48 ) 

A escola era definida como agente de inculcação 

de conteúdos interessantes aos grupos dominantes. Sua men

s a g em d e ver i a s e r e f i c a z, seu s f r u tos s e r em p a 1 p á v e is e ma t.! 

rialmente mensuráveis, ao lado da eficácia ao nível compo~ 

tamental. Os comportamentos tomados como legítimos, neste 

caso, se integralmente assumidos, revelariam a 

eficácia, com seus resultados esperados. 

pretendida 

A pesqu1sa dos objetivos e do conceito da 

çao segundo Cultura Politica, mostra a adesão, anteriormen 

te anunciada, dos ideólogos da educação eo EN ã noçao de 

que "educação é vida" nos moldes da pedagogia da Escola No 

va. Como foi ressaltado, essa premissa foi reinterpretada 

e dessa maneira desenvolveu-se grande parte do pensamento 

oficial sobre a educação veiculado pelo periódico. Na mes

ma linha de raciocínio Gustavo Capanema, entao ministro da 

Educação e Saúde, a firmava que a escola do EN era aquela 

que preparasse "( •.. ) cada homem para viver com o máximo 

d f , ,- , h" (4':J) e e 1C1enC1a entre os outros omens, e o presidente 

Getúlio Vargas referindo-se às responsabilidade do Ministé 

rio da Educação e Saúde, as definia como visando a 

"( ... ) aprimorar a educação do povo e valorizar-lhe a 
capacidade de trabalho, tornando-o forte no presente 
e tranqui lo em face do futuro". ( t> o ) 

De maneira geral, porem, os objetivos - , econom1COS 

da escola marchavam em companhia dos objetivos políticos. 

Ao comentar a presença da preocupação com as questões edu

cacionais nas constituições brasileiras CP ressalta. no te~ 

to da Carta de 1934, a intenção de formar, através da edu-
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caça0 "eficientes fatores da vida econômica da naçao e de

senvolver no "( ... ) espírito brasileiro a consciência da 

l "d "d d h ,,(51) A d so 1 ar1e a e umana. presença essa passagem no 

texto cons ti tucional ê cons iderada "( ..• ) uma evolução na 

historia da educação no Brasil", (52)embora a Constituição 

de 1937, procurando adaptar as normas sobre a educação as 

realidades nacionais tivesse sido, segundo o texto, 

contundente. Considerava-se que 

mais 

"A política educacional prevista na carta de 1937, in,! 
pirada nos fundamentos econômicos e sociais que se ar 
ticulam no capítulo do Estatuto Político vigente, tem 
produzido importantes transformações em todos os seto 
res de educação do país". (53) 

Em nenhum seto~ o culto da eficiência pessoal co-

mo produto escolar pareceu ter tOffildo feições tao claras 

quanto nas referências feitas ~ quest~o do trabalho. Recu

perado, ü conceito de tlabalho continha valoração positiva, 

constituindo-se em honraria. Era prática que dava "( .•• ) 

corpo ao pensamento, forma concreta ~s imagens e aos so

nhos, objetivações às idéias", ou, ainda, "( .•• ) a espiri-

l " - - " " " - d 4' " ,,(54) tua 1zaçao da mater1a ou a mater1al1zaçao o eSp1r1.tO ..•• 

"( ••• ) meio de aperfeiçoamento espiritual da consciên
cia social, um cooperador eficaz de aproximação dos 
povos, de produção e trocas e não um fim pragmático 
de locupleta~ão egoística, de exclusivo benefício 
pessoal". (5 ) 

o papel econômico do trabalho, o trabalho produtor de ri

queza, este o tipo de trabalho que enobreceria, este o mo

mento da transmutação de pensamento em corpo, de concretu-

d ,,- . h" h I 1 e as 1magens e aos son os , son os com va or provave me~ 

te mensurável através de cifras. Da dialética da matéria e 

do espírito, tal qual do dom do trabalho, destes estava in 

cumbida a tarefa educativa. Lourenço Filho 

afirmando que 

era 

"novos e· profundos deveres foram impostos 
educação e o insfirador desses deveres é 
do trabalho'''. ( 6) 

citado, 

-a obra de 
'o postulado 
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Não se tratava do trabalho escolar e S1m de iniciaçao ao 

trabalho, de pré-formação profissional a ser introduzida 

no curriculo escolar, tal corno se propunha a inclusão dos 

trabalhos manua1S, justificada a partir de seu suposto pa

pel de 

"( ... ) acentuar as aptidões econômicas dos escolares 
e de dar a cada um a preparaç~o técnica precisa para 
ocupar o posto que na sociedade cor responde ao seu 
valor próprio". (5 I ) 

Aqui algumas questões parecem relevantes. Em um 

só periodo CP resume os dois principais segmentos dos obj~ 

tivos que define corno legítimos para a educação escolar: o 

de cunho ideológico (socializador) e o de caráter prático 

(econômico e imediatista): a escola atuaria para "acen-

tuar aptidões". Em outras palavras, a fim de selecionar pe~ 

soas para as diversas atividades econômicas, para as diver 

sas profissões que suporiam diferentes níveis de salário, 
.. . . 1 (58) prest1g10 SOC1a etc. 

No discurso de CP transparecem dois momentos dife 

rentes: um deles teria corno foco a suposição de que a esco 

la revela aptidões, selecionando os homens certos para os 

postos mais adequados. Esta é urna concepção mistificadora 

da escola, que encobre a realidade da seletividade de um 

aparelho escolar que faz parte de um quadro de discrimina

çao social geral que tem seu elemento explicativo na ori -

gem de classe do escolar (portanto exterior e pré-existe~ 

te) e de forma alguma determina seu próprio caráter sele

tivo. Este é pré determinado pelo tipo de distribuição da 

propriedade e dos fatores produtivos dominante na socieda-

de -e nao por caracteristicas de uma natureza humana mais 

ou menos predestinada ao sucesso. 

o segundo momento do trecho citado gira em torno 

da suposição de que a escola propicia o engajamento dos in 

divíduos no mercado de empregos conforme seu "valor 

prio". 

pro-
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Da suposiçao de que a escola trabalha com as "ap

tidões" individuais vai-se ã justificação da discriminação 

no mercado de trabalho, como se a cada indivíduo coubesse 

um lugar no sistema escolar e, por consequ~ncia, no siste

ma de empregos, a partir de dons naturais, trazidos do ven 

tre materno. 

A discriminação no mercado de trabalho 

por que a cada pessoa corresponderia "seu valor 

existiria 

próprio", 

no entender de CP, onde se buscava justificar - de uma só 

vez - a desigual distribuição de grau de sucesso escolar e 

de oportunidades no mercado de empregos, relacionando es

sas duas "desigualdades", como se a segunda fosse conse

qUência da primeira e, principalmente, como se ambas fos

sem geradas por diferentes "aptidões econômicas". Ressalte 

se ainda, o elemento de conformismo que cont~m a suposição 

da predestinação de um "valor próprio", intrínseco a cada 

indivíduo. Aptidão e valor próprio são elementos do discur 

so que pretende, nesse contexto, interpretar a realidade, 

de forma a justificar uma situação de discriminação econô

mica e social geral, buscando a causa do fracasso escolar 

em caracteres da subjetividade individual dos homens, des

viando a questão de seu foco principal e, assim atuando no 

sentido de legitimar um statu quo existente. 

lagos 

~> 

Tentando interpretar o que ser1a a utopia dos ideó 

da eficácia e da efici~ncia na escola dir-se-ia 

que ela seria completamente eficaz no momento em que os i~ 

divíduos se distribuíssem pelas várias profissões, desemp~ 

nhando de forma produtiva e eficiente suas tarefas, conven 

cidos de que tinham nascido para o tipo de vida a que eram 

obrigados e de que tal ocorria porque sua aptidão economi

ca e seu valor próprio apontavam para isto. 

o trabalho manual era concebido como um momento 

privilegiado de int~gração da subjetividade da vida inte-

rior de cada indivíduo com a objetividade da vida material, 

como se fosse atrav~s do trabalho que se desse o verdadei

ro casamento da economia dom~stica com a economia pública, 



59 

das economias particulares com a economia geral. Para CuZ

tura PoZ'Ítica 

"o trabalho na escola brasileira constitui um verda
deiro sistema pedagógico de cultura geral e integral 
exercitando a atenção, a percepção, o raciocínio, o 
juízo, provocando o desenvolvimento harmônico de to
das as facu Idades" . ( 5 9 ) 

o objetivo dessa nova escola, da escola do trabalho era 

"( ... ) formar caractéres, homens completos, seguros 
de si mesmos, conscientes de sua força, preparados 
para a vida independente". (6 o ) 

A educação para a vida se casa mais uma vez com a educação 

para o Estado, enlaçando suas esferas de atuação, e inte-

grando-as e, maiS, tornando público o que era privado ate 

bem pouco tempo e, provavelmente aumentando a área de efi-

cácia e dominação do Estado sobre o que até entao 

cia ao âmbito das famílias. 

perten-

Os objetivos escolares ligados ao aumento da pro

dutividade econômica dos brasileiros foram maiS uma vez ex 

plicitados, em passagem onde se comentava a criaçao de uma 

escola de pesca pelo governo. Neste texto lia-se a inten-

çao de utilizar a escola com o sentido de manter novas for 

mas de trabalho, baseadas no uso de técnicas "modernas". A 

intenção de introduzir junto aos pescadores 

"( ••• ) técnicas e conhecimentos que seus pais, herdei 
ros da tradição e da prática de seus avós, desconhe~ 
ciam ( ••. )" (61) 

era originária de um objetivo mais abrangente: o que o go-

verno pretendia com a escola era desenvolver a atividade 

pesqueira, dentro de moldes mais racionais e lucrativos. 

Para tanto necessitava tirar os pescadores da situação de 

"( ••. ) desconforto de sua habitação, [da] deficiência 
do material de que se vale para ganhar o pao, [do] 
analfabetismo L .. )". (b2) 

A Suposiçao de que as condições materiais da vida 
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dos educandos se modificariam se eles se esforçassem, se 

economizassem, se adquirissem disposições psicossociais fa 

voráveis as exigências do Estado e da economia, definia o 

objetivo da escola, implícito na concepçao de educação a

braçada em Cultura pol{tica Segundo este modo de enten-

der a educação atribui-se a ela poderes que absolutamente 

nao possui, como a competência para transformar a realida

de social e econômica. Longe de determinar modificações na 

vida social, a educação sofre as conseqUências das caracte 

rísticas da situação social (objetiva). Em segundo lugar, 

intencionalmente ou não, a defesa da escola "modernizadora" 

das atividades públicas e privadas dos indivíduos implica

va no velamento do papel da escola, desvirtuando o foco da 

discussão sobre a origem e o papel do aparelho escolar,bem 

como sobre as causas das características das condições ma

teriais em que os escolares viviam. 

Complementando estas considerações sobre os con

ceitos de educação para a eficiência, para a produtividade 

e tamb~m para a submissão e concord~ncia com a 

do EN, parece interessante citar o trecho onde o 

ideologia 

objetivo 

da disciplina Economia Doméstica é tido como "( ... ) prepa

rar para a vida eficiente e feliz, no lar e na comunida

de",(63) criando "uma mentalidade de 'formiga' e[acabandoJ 
( fi '+ ) com a de 'cigarra' ( ••• )". 

b) O ruralismo pedagógico 

O objetivo educacional de preparar indivíduos of~ 

recendo-lhes a eficiência material e a ideologia do 

constituído, pode ser particularizado mais uma vez 

detiver nas preocupações ruralistas, declaradas em 

sas passagens. (65) 

Verificou-se a preocupação com a educação 

poder 

se se 

diver-

rural, 

com seus objetivos e características. Nada mais interessa~ 

te do que buscar os significados atribuídos a este 

especial das práticas educacionais para se estudar a 

campo 

con-

cepçao (geral) de educação, implícita ou explícita, a fun-
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da~entar as justificativas e propostas de operacionaliza-

ção. f claro que as formas como C? representava a educação 

faziam parte de um todo e que, por sua vez, era 

pelos interesses que representava. 

explicado 

Cultu~a Pol{tica buscava fundamentação em Fernan-

do de Azevedo ao indicar que "o problema da educação ru-

ral"( ... )e' substantivamente econômico' e 'adjetivamente e 

educacional'''. (6b) A educação rural do projeto estadonovi! 

ta prescindiria de seu papel escolar passando a atuar como 

foco de ação extra-escolar levando ao campo um tipo de 

atuação mais tarde conhecida pelo nome de extensionismo ru 

ral. (67). A escola rural deveria deixar de ser 

"( ... ) o lugar onde unicamente se ensina a ler, escre
ver e contar, para transformar-se em centro de inte -
resse e esforço comunais, centro do qual irradie a in 
fluência propulsora do melhoramento da vida econômicã 
e social, das condiç~es higiênicas e, por fim, da edu 
cação mesma".(68) 

Os objetivos da escola rural, na ideologia educa-

cional de CP, variavam, e certo, mas apresentavam traços 

recorrentes. 

a seguir: 

Alguns deles pode-se observar nas passagens 

"Um desses objetivos da escola rural entre nós sera a 
fixação do aluno ao seu habitat, ao meio em que nas
ceu e vive e no qual deverá desenvolver-se e prospe
rar, contribuindo tambem para a prosperidade da vida 
em torno". (69) 

Observe-se tambem a preocupaçao com o êxodo rural, provoc~ 

do, segundo o texto, pelo irresistível "fascínio" que as 

cidades provocavam nos "matutos", Aliado ao apelo que os 

centros urbanos exerceriam sobre os camponeses estaria um 

traço psicológico que, urgentemente, deveria ser combatido: 

era a "instabilidade invencível" que provocava a vida nôma 

de levada pelos homens do campo. f certo que alguma impor

tância se dava às c~ndiç~es materiais (precárias) da vida 

no campo ao se tratar das causas da "mobilidade da nossa 

gente". (70) O papel e o caráter deste fator foram, entre

tanto, rapidamente deformados e sua importância minimizada 
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quando a escola era, em seguida, responsabilizada pelas 

transformações que as condições de vida dos homens precis~ 

vam sofrer. O texto indicava que 

"( •.. ) essas condições econômicas podem e devem ser 
melhoradas pela escola, valorizando o homem rural e 
dando-lhe as condições de eficiência de que ele hoje 
se vê, ainda, quase ou totalmente privado". (71 ) 

A fim de operacionalizar os objetivos educacionais em ques 

tao, CP propunha como condição de eficiência a produção de 

livros escolares condizentes com os objetivos da escola e 
_ " . " (72) a formaçao de verdadeiros professores rura1S • 

O papel do aparelho escolar er~ sem dúvida, supeE 

dimensionado. A escola chegava a ser tomada como causa e 

remédio para o êxodo rural. À escola caberia, - -nao so prom~ 

ver as transformações do "meio" ao qual deveria fixar os 

indivíduos, como também as mudanças na mentalidade do pro

prio homem. 

A permanência do homem no campo era altamente va

lorizada e a escola contribuiria nesta tarefa de forma de

cisiva para que fosse criadn "( ••. ) uma mentalidade rura -

lista e, portanto, para a fixação de nossos matutos ã sua 

I b " (73) g e a • 

Cultura polltica afirmava ainda, que 

"Outro objetivo da educação rural, estritamente rela
cionado com o primeiro que assinalamos [o de criar 
mentalidade ruralista] é levar o aluno a compreender 
a vida dos campos, a conhecer a natureza, não apenas 
de um ponto de vista sentimental, mas de um ponto de 
vista prático e real, que lhes possibilite os meios 
de retirar dela todos os proveitos que ela pode ofe
recer, dominando-a e tornando-a fecunda ( •.• ) basean 
do-se em considerações práticas e utilitárias".(71t)-

O Estado pretendia, através da escola, oferecer 

uma consciência que ~ceitasse a vida rural e a importância 

que os frutos do trabalho rural tinham para o País e para 

cada um dos brasileiros. A escola deveria transmitir a 
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"( ... ) compreensao da vida agrícola, dos seus proble
mas e das grandes perspectivas que, num país como o 
nosso, ela oferece ã economia privada e pública".('IS) 

A ideologia oficial revelava uma preocupação re

corrente com a terra, com o campo, com o apego do homem ao 

solo e com o papel da escola na tarefa de fixá-lo. O texto 

sugeria a importância de incluir a questão da terra na pr~ 

gação sobre o culto da nacionalidade dada a importância da 

integridade territorial, a ser, conseguida pelo "( ••. ) sen 

timento de intensificação agrária profunda e consequente 

valorização do trabalho manual", (7 6) e quando, ao detalhar 

as virtudes do culto da disciplina, incluía entre os "ele

mentos sociais indisciplinados" (tipos a serem combatidos) 

os trabalhadores do campo que, abandonando suas terras e 

culturas "( ... ) vêm Viver faustosamente nas cidades". (77) 

A escola deveria desenvolver os sentimentos de 

disciplina e de nacionalidade, visando desincentivar o exo 

do rural, considerando que a vida rural era plena de vanta 

gens, deixando-se aos leitores a resolução da seguinte que,! 

tao: porque o Estado pretendia normalizar um modus vivendi 

satisfatório e isento de contradições e de problemasZ Por-

que ingerir-se numa . -regiao sem problemas? 

Não apenas o aparelho educacional foi pensado co

mo agente de "ruralização" da vida brasileira. O escotismo 

e a Juventude Brasileira como movimentos de mobilização, 

principalmente de jovens, foram cogitados para ajudar a 

compor o projeto estadonovista de "educação para a vida" e 
(7 8 ) para o campo. 

o pressuposto anteriormente referido de que o con 

ceito de vida no texto de CP foi usado como eufemismo da 

noção do Estado totalitário e abrangente parece tomar cor-

po na pregação de que os escoteiros poderiam contribuir 

grandemente para a difusão de práticas e ideologias educa

tivas intimamente em consonância "com o verdadeiro sentido 

d a c i v i 1 i z a ç ã o b r a s i 1 e i r a (. .. )e s s e n c i a 1 me n t e a g r í c o 1 a ". I d e n 

tificava-se na tendência para a urbanização uma açao "em 
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direçio contriria aos interesses e necessidades nacionais'~ 

O "verdadeiro sentido brasileiro da educaçio" deveria ser 

visto no cariter rural e antiurbano da "civilizaçio brasi

leira" que teria 

"( .•. ) grandes ireas geogrificas por conquistar e qu~ 
portanto, muito precisa aprender com o escotismo que 
visa principalmente preparar os jovens para a vida 
rude mas simples do campo e da natureza". C' 9 ) 

A Juventude Brasileira deveria incutir nos jovens 

determinadas noções e determinados valores quando os valo

res rurais pareciam estar preocupando as autoridades de ma 

n e i r a e s p e c i a 1. V e j a - s e p o r e x e m p 1 o c o m o CP d e f i n ia o sob j! 

tivos da organizaçio: 

"Radicar-se ao seu solo, aprender a viver no melancó
lico isolamento dos sertões, construir com suas pró
prias mios os elementos de vida com que deve contar, 
despertar o amor e a curiosidade pelo desconhecido 
Brasil, eis entre outras coisas, o que pretende, ou 
o que deveria pretender a Juventude Brasileira dar 
às novas gerações de nossa grande pátria ( ••• ). Nun
ca a educação coletivista, tumultuiria e dispersiva 
que a vida complexa das cidades solicita ( ••• ) a co
operação, o trabalho em comum, a ajuda mútua, desin
teressada, natural, espontânea, não é nas grandes 
urbs que se encontra". (B O) 

Incluída na temitica da "educação para a vida a

griria" encontrava-se a da "educaçio para a integraçio na

cional", onde pareceu possível levantar questões interes -

santes. Acerca do papel da escola na integração da Amazô

nia a opinião de CP era de que 

"( ••• ) os programas, devem eles objetivar a integra
çio consciente e definitiva do indivíduo, ao contri
rio de lhe dar conhecimentos gerais desnecessários e 
até prejudiciais que lhe despertem a curiosidade pe
la cidade e estabeleçam, em conseqUência, funda bar
reira entre ele e o meio que lhe cabe aproveitar".(Bl) 

Assim, a escola deveria procurar fixar o homem ao campo, 

convencendo-o de que sua permanência aí era importante, de 

que o papel do setor rural no âmbito social mais amplo era 

fundamental e que, além disso, V1ver no campo era melhor 
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do que viver na cidade. 

o texto faz referência ã questao da integração a 

partir de dois níveis: o primeiro se refere ao território, 

ã nacionalidade etc. Discutia-se um tipo de educação 

caz no sentido de reintegrar a Amazônia ao papel que 

efi-

lhe 

caberia representar na vida econômica do País, mais uma vez 

atribuindo-se a educação poderes que excediam ao seu campo 

de força.(82) objetivava-se em grande parte, recuperar 

a economia da borracha(83) - do ponto de vista econômico -

e dominar politicamente a região, estendendo o braço esta-

donovista o mais longe possível, buscando manter unido o 

corpo territorial brasileiro, integrado, 

produtivo e politicamente sob controle. 

economicamente 

o segundo nível em que o projeto da integração se 

fazia exprimir era quanto aos homens. O texto de CP parecin 

ter claro que a possibilidade de dominar econômica e poli

ticamente uma região tinha como pré condição indispensável 

a conquista do ser humano e que seria através de seu traba 

lho e de sua adesão ã ideologia e ao programa político do-

minantes que se daria a construçao da "obra de 

mento" da região Amazônica. 

aproveita-

Nesse contexto é que adquiria sentido a idéia de 

uma educação integradora que, competente para 

"( •.. ) resolver a parte mais importante do problema, 
isto é, dar ao homem os meios que o habilitem a en
trar na posse definitiva da terra e do rio de que 
ele depende ( ..• )"(84) 

criasse nos homems uma atitude sedentária e 

colaboradora. 

politicamente 

-A concepçao de CP quanto ao destinatário da -açao 

pedagógica escolar era, algumas vezes, etnocêntrica. o 
olhar do ideólogo do Estado sobre o Brasil rural, que no 

seu próprio entender, era sociologicamente majoritário em 

relação ao Brasil urbano, era de franco espanto e estranh~ 

za. Pareciam-lhe algumas vezes inusitadas as característi-
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cas humanas encontradas nos caboclos. 

o homem do interior do Brasil - aquele a quem a 

escola deveria integrar e fixar ao "meio" sob risco de que 

a nação se desintegrasse ela própria - era, algumas vezes 

entendido como um componente da natureza inanimada despro-

vida de inteligência e iniciativa próprias. o brasileiro, 

na concepçao paternalista do Estado, foi assim caracteriza 

do por CP 

"( ... ) o homem, como a terra, espera também o seu ex
plorador, no sentido bnm desse termo. Ele al[ esta a 
mercê de quem lhe oriente o espírito no sentido con~ 
trutor. Ninguém, posso afirma-lo, se lhe compara em 
vontade de progredir. Para prova-lo bastaria conside 
rar esse fenômeno de curioso mimetismo que se obser~ 
va em cada' furo' ou 'igarapé' graças ao qual se a 
primeira habitação que a gente encontra se apresenta 
cuidada outro não sera o aspecto das que se seguem. 
Ha um fato, todavia, que frisa melhor, ainda, aquela 
característica do caboclo. É a disposição com que, 
para receber instrução, viaja, quando escolar, duas 
e mais horas, em montaria, ou mesmo a pé, até chegar 
ã escola. Que significa isto, senão uma tendência pa 
ra o aperfeiçoamento?". (85) -

A fala do Estado era, nao só etnocêntrica, par-

cial, dissimuladora e legitimadora, como era, também, pa

ternalista. O carater de incapacidade, de imobilismo atri

buído ao caboclo pediria a ação paternalista do Estado. Em 

outras palavras, a saída para a inoperância do brasileiro 

matuto estava na eficiência do Estado - guia e pa1 prot~ 

tor e explorador, no sentido bom desse termo e que ass1m 

buscava justificar seu autoritarismo. As duas faces se com 

pletavam na mesma moeda e a dependência do caboclo ficava 

consignada, no momento em que a sua promoção como homem i~ 

plicava na doação de seu trabalho e de suas idéias aos in-

teresses dominantes, no momento em que se fixava ã terra. 

Os objetivos do Estado e de seus aparelhos teriam sido al

cançados, entao. 

Assim era vista a escola para a integração nacio

nal. A preocupaçao ruralista do Estado Novo se manifestava 
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"M h O" em campanhas como a arc a para este e se explicava por 
. ~ . ... (nf,) 
~nteresses econom~cos e pol~t~cos. 

o projeto de escola constante das preocupaçoes ru 

ralistas era a expressão clara do "colonialismo" com que o 

governo central pretendia manter o Brasil unido e coeso. 

o E s ta d o p r e c i s a va "n a c i o n a 1 i z a r" os b r a s i 1 e i r os, e mp r e e n

der a obra de conquista de seu pr6prio territ6rio, levar a 

fronteira de direito ã fronteira de fato. O colonialismo 

do Estado, ao mesmo tempo em que tentava organizar seus o~ 

jetivos em termos espaciais, estritamente políticos, reor

denava sua ação em termos culturais. A unificação econômi

ca e física do País nao seria possível sem a conquista e a 

expansão culturais. Era como se a intervenção cultural se 

explicasse pelos interesses econômicos mas tivesse papel 

fundamental em sua manutençao. Era como se a educação e a 

cultura fossem fiadoras da dominação econômica. Desta for

ma entende-se tambem a importância que CP e o Estado Novo 

atribuíam ã escola. 

A preocupaçao com a educação do homem do interior 

de maneira alguma tem caráter particularista ou sugere a 

promoção de uma educação de cunho regional. Ao contrário, 

o empenho era com a unificação dos brasileiros através da 

educação e da cultura. A ênfase na educação rural,pode ser 

melhor entendida: 

19 - pelas preocupaçoes governamentais com o se

tor primário da economia; 

29 - pelas preocupações governamentais com a con

quista e colonização de regiões brasileiras 

parcamente povoadas e com deficiente sistema 

de comunicações passíveis, portanto, de so

frerem influência de ideologias alienígenas, 

consideradas politicamente nocivas; 

39 - pelo interesse em justificar o autoritarismo 

estatal paternalista a partir das caracterís 
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ticas das populações rurais que no discurso 

da ideologia oficial eram desprovidas de ini 

ciativa, pouco laboriosas etc. e 

49 - pela intenção de criar uma bandeira que un1-

ficasse os brasileiros, com caráter de pro-

grama comum em torno do qual se aglutinariam 

todas as classes, no melhor estilo corporati 
• ( 8 7 ) 

v1sta. 

A educação ser1a um dos elementos viabilizadores 

do programa político-econômico do grupo dominante. CP a 

particularizava, ao mesmo tempo em que a referia aos obje

tivos gerais e apenas por eles lhe explicava o sentido. CP 

pregava a força transformadora de uma educação que nada 

mais poderia fazer senão adaptar, atualizar comportamen-

tos e ideologias, como eficiente instrumento de controle 

social a serviço do poder econômico e polrtico constituí

do. Neste sentido, o texto explícita a relação da problem~ 

tica central, governamental com as questões particulares, 

regionais, contemplando o pólo dominante ao propor, para a 

efetivação do projeto de educação rural 

"( •.• ) a conjugação mesma dos esforços dos tres pode
res - União, Estado e Município. Só ela permitirá a 
organização de um programa feito ã base das realida
des locais, com o espírito, todavia, das necessida -
des nacionais, mais imperativas, atualmente, do que 
em qualquer outra fase da nossa história educacional 
ou política".(88) 

c) Nacionalismo e educação 

o projeto educacional do EN, definia o processo 

educativo por sua adequação aos objetivos do Estado e das 

classes dirigentes. O referencial deste projeto eram as ne 

cessidades do país como um todo e não os objetivos de cre~ 

cimento e auto-realização do homem comum, destinatário da 

ação educativa. Assim ê que a questão do nacionalismo cha

ma atençao, de maneira especial, pois parece levar às Gltí 

mas conseqUênc~as a ideologia totalitária veiculada por CP 
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e adequada ã educação. Foi no conjunto de artigos explici-

tamente preocupados com a questão do nacionalismo que o 

conceito de educação e os objetivos do aparelho escolar fo 

ram melhor tratados enquanto parte do discurso e das preo

cupaçoes políticas do Estado. 

Os objetivos educacionais, quando ligados ã pro

blemática nacionalista afiguram-se como elementos com 'ca-

racterísticas políticas por si sô. Isto levaria à SUpOS1-

ção de que os objetivos educacionais são sempre objetivos 

políticos, compreensíveis no contexto de interesses políti 

cos, mas nem sempre claramente explicitados, o que não o

corre na questão da educação para o nacionalismo. Este se

ria um tipo limite de tematização da educação como questão 

política. 

No texto de Cultura Pol{tica encontra-se argumen

taçao bastante rica em torno da utilização da educação com 

fins declaradamente políticos, adequando-se os objetivos e 

o projeto educacionais do Estado Novo às idéias nacionali~ 

tas da época. A conjuntura política que se caracterizou em 

grande período do EN pelo estado de guerra mundial parecia 

estar sendo avaliada como situação de perenidade, à qual o 

Brasil estaria referido para todo o sempre; para a guerra 

não era previsto final e para o Brasil seria desejável a 

condição de mobilização constante. Parece legítimo, embora 

fuja ao objetivo desta dissertação, supor que a situação 

vivida externamente, de guerra mundial era antes um prete~ 

to para que personalidades militaristas, autoritárias e 

simpáticas aos totalitarismos nacionais e estrangeiros di

vulgassem seu ideário do que um real perigo para a integri 

dade do Brasil e dos brasileiros. 

As possibilidades de eficácia educacional 

mais uma vez, superdimensionadas. A educação era 

como sendo 

eram, 

suposta 

"( ..• ) a maior força com que conta a sociedade para a 
preparação das gerações ( .•• ) no sentido democrático 
de elevação e dignificação do homem". (H9) 
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Paradoxalmente, na mesma passagem, encontra-se a afirmação 

de que 

"As democracias nao se convertem em ditaduras pelo 
simples fato de impregnarem as suas gerações novas 
do espírito de comunidade nacional. Este é que lhes 
dá conteúdo. Democracia é cooperação e só ê possível 
cooperação de forças que tem consciência de sua mis 
são e do seu papel". (9 O) 

o texto de CP gabava-se de que 

"( ... ) toda a nossa política educacional sempre se 
orientou no sentido de preparar homens e não autôma
tos". 

E sugeria,imediatamente, que entendia por homens, os cida-
- - - (91) daos, "isto e, filhos de cada naçao". 

Nesta passagem verifica-se que o discurso que 

pregava a democracia era o mesmo que propunha um certo ti

po de formação para um certo tipo de homem: o cidadão, o 

filho da nação. O primeiro passo a ser dado dentro do pro

cesso de socialização que a escola deveria desenvolver se

ria o de formar para a cidadania, entendida em CP como di

mensão política do homem. Comparava-se a família nuclear 

com a "humanidade", afirmando que ambas exigiam que seus 

membros fossem sadios e fortes e que os membros da família 

humana são as pátrias e que destas a humanidade 

que tivessem 

esperava 

"( ••• ) a força resultante de sua pujança, que se tra
duz, antes de tudo pela consistência de uma verdade i 
ra consciência nacional". (9 2 ) 

As concepçoes da escola como aparelho político e 

a idéia de educação como processo de enquadramento dos ho

mens conforme a ideologia dominante pode ser suposição que 

se justifique: 19) pela ausência de argumentos que levem a 

crer que o beneficiário de atividade escolar seja o homem 

ou, pelo menos, qu~ esta seja a intenção dos ideólogos da 

educação e, 29) pela presença de argumentos que fazem crer 

o contrário, ou seja, que a educação no texto de CP era a 
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educação para o Estado e para os interesses econômicos e 

culturais dominantes. Vale citar trecho em que fica claro 

o casamento do educacional com o político, com predomínio 

deste último. 

"A Educação Física tem, no Brasil, como de resto em 
todos os países civilizados do mundo, um sentido po
lítico, ao lado de um sentido biológico" (93) 

ou, a i nd a, que 

"A escola brasileira nacionalizadora - pública ou par 
ticular, primária, secundária ou superior - adaptan~ 
do-se às realidades decorrentes do Estado Nacional 
tem de se tornar um elemento vivo de construtividade 
nacional". (94) 

As razoes de Estado e o espírito nacionalista eram começo 

e fim das práticas escolares, no entender dos ideólogos da 

educação estadonovista. Neste sentido CP cita Lourenço Fi

lho em confer~ncia realizada em 1939 em que afirmava que 

"( ••• ) em qualquer concepção educativa, a realidade 
permanece: educar-se é buscar segurança. A seguran~a 
no próprio indivíduo, pelo equilíbrio de suas tenden 
cias, desejos e aspirações; a segurança no grupo prI 
mário a que pertença; a segurança nos grupos maiores, 
onde este grupo esteja inserto; a segurança, enfim, 
no organismo social mais amplo, que os grupos referi 
dos continha". (95 ) 

i) o nacional e o nacionalista 

o estudo do conceito de educação no discurso na

cionalista do Estado Novo sugere algumas indicações basta~ 

te interessantes no que se refere à qualidade e às caracterís 

ticas do conteúdo ideológico predominante no texto de Cul

tura Pol{tica. Uma questão que chama atençao é a que diz 

respeito às concepções do nacional e do nacionalista e sua 

relação com a educação. 

"Nacionai é o que se aplica a toda naçao, ê o que bro 
ta de uma comunidade, cujos membros estão ligados en 
tre si, desde o berço, por um traço especial de solI 
dariedade que se origina de uma certa e determinada 
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identidade de necessidades e interesses de natureza 
política, econômica, moral e afetiva - e se manifes
ta na unidade de tradições, aspirações e sentimentos, 
distintos ou contrários aos das outras naçoes". (96) 

o nacional ê tido como local e também como que se aplica 

ao conjunto da naçao. ~ geral e particular ao mesmo tempo. 

As categorias aC1ma referidas nem sempre sao tra

tadas a partir de um mesmo referencial e mesmo à qualidade 

de nacionalista nem sempre se atribuem as mesmas caracte -

rísticas. 

No texto de Cultura Pol{tica encontram-se referên 

C1as frequentes à educação "nacionalizadora", entendida co 

mo: educação nacionalista, com caráter ufanista, patriota 

etc. e educação que servisse como instrumento de integra
( " "1 ) çao da naçao. Observe-se que a pregaçao por uma educa-

ç a o II a ,! i o n al.J ti e [ i n i d a c o mo p r â t i c a que d e ver i a abranger 

toda a nação, nem sempre incluia a intenção de doutrinação 

ideológica acerca da grandeza da pátria, da fé em seus des 

tinos, do culto às suas tradições etc. Observe-se, ainda, 

que o discurso nacionalista nem sempre demonstrava l"reocupa

çao com a unidade nacional, com a integração ideológica e~ 

tre os brasileiros enquanto caminho para manter de maneira 

total, abrangente, o controle sobre a vida do País e dos 

seus cidadãos. Em resumo, o que se verifica é que a propo~ 

ta da educação nacional (totalizadora, globalizante)era gu~ 

litativamente diferente da proposta da educação nacionalis 

ta. Não parece demajs ressaltar que no texto de Cultura Po 

Z{tica estas concepções frequentemente caminham juntas e 

que, ao final, seus objetivos sao os mesmos. 

Muitos eram os caminhos propostos para a consecu

çao dos objetivos da escola integrada no programa político 

mais geral. Esses objetivos poderiam ser definidos da se

guinte maneira: 

"( ... ) o objetivo da escola atual é integrar-se no 
sentido orgânico e constitutivo da nacionalidade,não 
se 1imitando ao simples fornecimento de conceitos e 
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noçoes, mas abrangendo a formação de novos cidadãos, 
de acordo com os solidirios interesses nacio
nais" .(98 ) 

-viabilizados através da atuaçao de organizaçoes como a Ju-

ventude Brasileira cujos padrões 

"( •.. ) regulamentados e adaptados às condições geográ 
ficas e econômicas das diversas regiões do País( ••• ) 
[a tornarão] uma entidade eminentemente nacional, i~ 
to é, uma entidade cujos princípios necessirios, imu 
táveis, mas também universais, estarão profundamente 
impregnados do indispensável sentimento de localida
de". ('19) 

A noçao do que é nacional é aqui tomada com cara ter de lo

calidade e/ou de abrangência. 

Reforçando o tom local, Cultu~a Pol{tica promovia 

o elogio da educação artística que levava às crianças tex

tos e dramatizações de peças sobre lendas brasileiras, su

pondo que através dela 

"( ... ) se vai processando a educação nacionalista da
quelas crianças (em maioria filha de espanhóis e ita 
lianos), através do nosso folclore, selecionado espe 
cialmente para elas por nossos melhores artistas de 
são Paulo". (10~) 

o caráter de localidade era atribuído também à iniciativa 

de âmbito mais amplo, quando, por exemplo, em passagem on

de CP louvava o golpe de 10 de novembro de 1937, ficava ex 

plícito o orgulho pela originalidade do fenômeno na afirma 

ção de que 

"É criaçao exclusivamente nossa, sem a liberdade exa
gerada das estruturas sufragistas nem a compressao 
do chauvinismo epilético. Fundamento inconfundível 
das características brasileiras, a Constituição de 
10 de novembro não é fascista nem nazista". (lo 1 ) 

É interessante chamar a atenção para passagem em 

que fica clara a dimensão diversificada que têm as expres-

sões nacional e nacionalista, no âmbito das preocupaçao 

educacionais. Dissertando sobre a propriedade com que se 

reveste o incremento da atuação da Juventude Brasileira, 
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enquanto iniciativa da educaç~o extra-escolar, Cultura Po

l{tica prop~e o aproveitamento das experi~ncias do escoti~ 

mo, apesar de sua otigem britânica. Contra os que conside

ravam incoveniente a adoç~o do modelo estrangeiro CP argu

mentava afirmando 

"( ..• ) que nao se deve abandonar a solidez e a experi 
~ncia das instituiç~es antigas pela natural fragili~ 
dade e compreensível vacilaç~o do novo, isto é, de 
instituiç~es ainda n~o submetidas às numerosas prov~ 
ç~es do tempo", 

ou, ainda, perguntando se 

"( •.• ) nao será, por acaso, o escotismo, apesar de 
sua origem britânica, um movimento de caráter brasi
leiro, porque universal, cristão, nacionalista, huma 
no e n f i m?" • ( 1 o 2 ) 

Verifica-se que o nacionalista nem sempre era na-

L~I:011(ll, o que não o excluía do rol de recursos políticos 

adotáveis pela ideologia nacionalista, exceto, talvez, por 

alguns ideôlogos mais radicais para quem nem mesmo as ini

ciativas nacionalistas se aproveitariam, desde que não fos

sem nacionais. O nacionalismo era concebido como uma atitu 

de, como uma disposição política que se definiria conforme 

a coloração nacional loca~ peculiar a cada naçao. 

O nacionalismo seria uma atitude, uma disposiç~o 

que os aparelhos de estado deveriam transmitir. A proposta 

de nacionalização dos imigrantes faz parte deste quadro, 

de vez que, juntamente com a transmiss~o de conteúdos cul

turais brasileiros, a escola trabalhava na formação de pe~ 

sonalidades integradas no momento político vivido, momento 

este em que o fervor patriótico e nacionalista era eviden 

te. Os filhos de estrangeiros precisavam ser rapidamente 

nacionalizados e em lugar da cultura alien{gena era urgen-

te inculcar noç~es e conceitos brasileiros. A transmiss~o 

do patrimônio cultural local era a missao da escola nacio 

nalizadora. O sentimento de localidade que deveria ser in

centivado nas crianças nao se referia a uma qualquer loca

lidade: o local era o Brasil. Estimulava-se o patriotismo, 
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mas a pátria tinha que ser a brasileira. 

Considere-se, entretanto, que a inculcação de ati 

tudes nacionalistas não pode ser entendida se desvinculada 

do conteúdo abrangente da defesa da educação nacional. Quan 

do afirmava, a respeito do escotismo, que era nacionalista 

embora não fosse nacional, CP deixava supor que essa práti 

ca de educação extra escolar seria devidamente recheada de 

conteúdo nacional b~asilei~o, na lacuna deixada pelo cará

ter nacional inglês do escotismo. Assim o nacionalismo es

cotei~o atenderia ã ideologia dominante, uma vez que seria 

tornado nacional, seria integ~ado ao espírito de totalida

de e como tal manipulado. 

ii) a unidade nacional 

Tomando como paramctros as conccpçoes portuguesas 

e alemãs sobre a Universidade, CP afirmava que 

"Por definição a Universidade tende para a Unidade. 
E esta, só esta, gera a disciplina da inteligência 
para domínio de todas as atividades criadoras. A Uni 
versidade é, portanto, antônimo de desordem, como e 
também antônimo de repressão e de barbárie". ( 1 03) 

Conforme esta concepçao, a filosofia da educação universi

tária seria exemplificável na conceituação segundo a qual 

"( .•. ) [essa educação] é sublimação do saber na lúci
da compreensão do homem superior, e que é muito mais 
ainda a humanização do saber em conceitos de valor, 
em idéias guiadoras, em gostos de opção que caracte
r1 zam todas as épocas". (1 0'+ ) 

Tal argumentação leva o pesquisador a encontrar na noçao 

de idéia guiado~a pelo menos um dos elementos que vão diri 

gir a concepção nacionalista da educação no Estado Novo na 

busca da unidade nacional. A eficácia dos agentes educaci~ 

nais seria mensurável pelo nfvel em que se efetivasse a in 

tegração nacional e para tanto, a idefa guiadora teria pa

pel fundamental, no momento em que transformasse as carac

terísticas da realidade objetiva segundo seus moldes. 
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A preocupaçao com a uniformização do pensamento e 

das instituições fazia parte do panorama ideológico do EN. 

Segundo esta concepçao foi criada a Universidade do Bra

sil em 1937. O objetivo da Universidade teria sido o de 

"( ••. ) fixar o padrão de ensino superior em todo país, 
contribuindo direta e decisivamente para ata0 neces 
sária e reclamada elevação do nosso nível cultu= 
ral". (10 5) 

Este objetivo parecia, entretanto, ser compreensível pela 

justificativa da denominação dada ã Universidade. Ela era 

do Brasil e foi concebida como instituição nacional, no 

sentido de total, global, oposto ao regionalismo 

condenado pelos ideólogos do EN. O texto de CP 

cul tural 

esclarece 

que 

Não 

"( ... ) porque vinha para ser do [?Y'asil e nao deste ou 
daquele pedaço do territ~rio p~trio, sua significa -
ç~o se alargava, para conter as aspiraç~es totais da 
nação" . ( 1 06) 

parece difícil perceber o conteúdo políti-

co do que CP chamava de "significação" da Universidade: o 

conjunto de idéias que justificavam as medidas educacio-

nais. Supunha, em larga medida, uma cultura única, confor

me seus presupostos, adequando-se a pretensao totalitária 

de controlar a vida do país. 

A dimensão da noçao educação nacional era totali

zante espacial e politicamente. O car~ter da educação na

cionalista se definia, principalmente, por seus conteúdos, 

(políticos também) de certa forma diferentes dos conteúdos 

da educação nacional. 

A própria denominação Estado Nacional indicava o 

cara ter de abrangência que seus ideólogos lhe emprestavam. 

Seu papel no delineamento das normas da educação tal como 

percebido no texto de Cultura Pol{tica parece explicar o 

tipo de inspiração que as medidas legais sofreram, bem co

mo o conceito da educação previamente suposto. 
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Cultura politica afirmava que 

"(",) foi somente na Constituição de lo de novembro 
de 1937 que o Ministério da Educação e Saúde pôde 
ver claramente definidos os seus rumos e conveniente 
mente ampliada a sua orbita de atividade até ent~ 
reduzida e demarcada por sobreviventes preconceitos 
regionalistas que lhe desfiguravam o caráter nacio
nal reduzindo-lhe a projeção e dificultando-lhe as 
iniciativas e a competência privativa da União para 
'fixar as bases e determinar os quadros da educação 
nacional, traçando as diretrizes a que deve obedecer 
a formação física, intelectual e moral da infância e 
da juventude', assim como o poder de legislar sobre 
'diretrizes da educação nacional' e 'normas fundamen 
tais de defesa e proteção da saúde', especialmente 
da saúde da criança, 'o Estado Nacional removeu os 
obstáculos que até então faziam estiolar em medidas 
tomadas ao sabor de conveniências e possibilidades 
ocasionais grande parte do esforço dos que se empe
nhavam, na União e nos Estados, pela solução dos pro 
blemas ligados à formação e ao destino do brasilei~ 
ro' " , ( J 07) 

A aplicação dos . ... -prl.ncl.pl.os a prática pode ser 

exemplificada na "obra valiosa de proteção à escola" com a 

regulamentação de atividades ligadas ao livro didático. A 

respeito das providências legais CP informa que a lei pro-

curou 

"(",) acautelar os interesses da educação nacional, 
evitando a propagação nas escolas de volumes que pos 
sam conter não apenas erros técnicos ou de linguageD\ 
como também qualquer sentido contrário ao fortaleci
mento do espírito brasileiro, do amor à Patria, ao 
respeito devido às autoridades constituídas ( ••• ) na 
~ionais, bem assim ao sereno otimismo quanto ao po~ 
der e ao destino de nossa raça e ao sentimento de 
brasilidade, posto acima das pequeninas preferências 
de estreito cunho regionalista", e o 8) 

Pode se referir também à extinção de escolas primarias di

rigidas por estrangeiros, onde se lecionava conteúdos con

siderados negativamente, em idioma estrangeiro. A este pr~ 

cesso Cultura Pol{tica chamou de "nacionalização do ensi-

no" ao mesmo tempo em que qualificava as escolas extintas 

como "elementos de perturbação dos interesses nacionais",eo~) 

No contexto da grande extensao territorial brasi-
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leira o aparecimento e o desenvolvimento de escolas com 

tais características teriam sido possibilitados pelo "meio 

natural" e estariam prejudicando o projeto político de for 

maç~o da unidade nacional, segundo o discurso de CP. A na

cionalizaç~o a que CP se referia n~o queria dizer, apenas, 

transportar para maos de brasileiros as escolas primárias; 

medidas que apenas impusessem a utilizaç~o do portugues 

nas aulas e a direç~o e os cargos docentes como exclusivi-

dade para brasileiros n~o corresponderiam, ainda, ao que 

os ideólogos do EN entendiam por nacionalização do ensino. 

A unidade nacional passava, em termos mediatos, 

pela divulgaç~o da cultura brasileira, de suas lendas e 

folclore, entre crianças de origem estrangeira. 

Esse trabalho tinha o papel de contribuir para a 

unidade política do país por meio da divulgação de uma cul 

tura unitária. 

"Nacionalizar ê o princípio básico do Estado Novo; é 
reintegrar o Brasil aos brasileiros, numa projeçao 
mais ampla e mais consciente de vitalidade e seguran 
ça com a formaç~o de uma juventude sadia, forte e obe 
diente. A nacionalização do brasileiro é fator dinâmT 
co de construç~o dentro das realidades presentes. Po~ 
demos mesmo afirmar que é o elemento mais poderoso ca 
paz de reavivar os fundamentos homogêneos da alma co= 
letiva e a potencialidade de integração com o menor 
gas to de energia funcional". (1 1 o ) 

A educação para a unidade supunha, ainda, a exis-

tência de uma "alma coletiva", e pretendia adequá-la aos 

ditames da "realidade objetiva": 

"Embora respeitando aptidões e potencialidades indivi
duais, salvaguardando vocações e oportunidades, a edu 
cação no Brasil não pode deixar de se acomodar ao r~ 
timo das realidades brasi lei ras" • (1 1 1 ) 

o projeto de hegemonia como se ve, contava com o 

aparelho escolar, e neste, o ensino fundamental ganhava r~ 

levo. CP, citando o presidente Vargas, explicitava a preo

cupação com o ensino primário: 
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"A inic ia ti va federal, para maior difusão do ensino 
primário, em obediência aos preceitos da nova Consti
tuição se processará de forma intensiva e rápida, es
tendendo-se a todo o território do País. Não se cogi
ta apenas de alfabetizar o maior número possível, mas, 
também de difundir princípios uniformes de discipli
nas cívica e moral de sorte a transformar a escola 
primária em fator eficiente na formação das novas ge
rações, imprimindo-lhes rumos de nacionalismo sa-

dio". (1 1 2 ) 

A multiplicidade das características naturais bra 

sileiras levaria ã dissociação e CP afirmava que 

"Já se disse que geograficamente, economicamente, etno 
graficamente, não somos uma nacionalidade constituí -
da: o solo, a raça, a vida econimica, todos os fato -
res naturais, forçam por partir o país" 

e, citando Lourenço Filho: 

"Só o laço histórico de três séculos, a língua e as as 
piraçoes comuns de liberdade nos podem continuar a 
prender" • ( 1 1 3 ) 

Caberia ao Estado ajudar a vencer estas barreiras naciona

lizando as populações e mm dos recursos que pareciam cabí

veis era o educativo: a escola nacionalizadora, principal

mente a escola primária. A este respeito CP considerava que 

"o ensino primário [fôra], entre 
so de alfabetização subordinado 
dagógicos"'t 

-nos, apenas um proce~ 
a vagos conceitos pe-

e confirmando o conceito de educação como recurso político, 

indicava que 

"~ verdade que sempre houve quem se ocupasse com esse 
grau de ensino e visse nele um apreciável elemento de 
contribuição ao processo de formação da unidade nacio 
nal". (114) 

A respeito da importância do ensino primário no 

incremento a unidade nacional encontrou-se a sugestao de 

transferir o controle do ensino primário para os órgãos cen 

trais da burocracia governamental, na intenção de reduzir 

os regionalismos, de tornar una a instrução primária. As-
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sim, CP citava Manuel Louzada, defensor da 

"( ••. ) federalização do ensino primário, com o objeti 
vo de lhe dar uniformidade em todo os território na
cional, respeitadas certamente as exigências de or
dem local". (1 1 5 ) 

Não parece difícil compreender os motivos da pre~ 

cupaçao com o ensino primário. Se lhe eram atribuídas gra~ 

des tarefas no projeto brasileiro de nacionalização era 

por acreditar-se na eficácia da ação socializadora sobre 

as personalidades ainda não completamente formadas e tam

bém na grande penetração que o ensino elementar promet~ em 

termos de acesso às amplas camadas da população. Ele era 

d d "f ·d d " (116) toma o como uma as orças que constroem a un1 a e , 

e sua inspiração provinha da orientação do estado instala-

do a la de novembro de 37, cuja constituição teria " ( ... ) 
reconduzido o país às úteis, patrióticas e salvadoras coe r 

ções de molde unitário".(117) 

o papel atribuído ao enS1no primário 

compreensível quando CP afirmava que 

tornava-se 

"A instrução primária destinada ã formação das massas 
populares propriamente ditas, ã totalidade do povo, 
ao brasileiro na plenitude de seus direitos, precisa 
ser a mesma para todos ( ••• ). A instrução primária 
precisa ser nacional e não estadual, ou provincial, 
ou regional". (1 18) 

Desta maneira CP indicava quem estava preocupado em na-

cionalizar e quem a escola nacionaZizadora estaria visando 

em sua tarefa de possibilitar a unidade nacional. A luta 

governamental pela hegemonia passava pela conquista cultu-

ral de grandes parcelas da população e a cultura parecia 

ser vista como elemento de controle social, de produção de 

consenso e seus conteúdos como elementos de construçao do 

estado integral e unitário pretendido. Em outra passagem 

pode-se verificar o que CP esperava da escola como produto 

político da educação' primária: 

"Em atingindo o povo brasileiro, em todas as unidades 
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federativas, o mesmo grau de cultura mínima, mercê 
de uma instrução igualitária e democrática, teremos 
eliminado mais uma das forças de centrifugismo polí
tico" . (1 1 9 ) 

Entre os elementos de importância para a divulga

çao da cultura brasileira unitária, referida e aliada ao 

centro cultural e político, estava a formação do professor 

primário, agente principal da açao educacional. CP propu

nha formação idêntica para os professores de todo o país, a 

fim de que estes se sentissem como elementos "de corporifi 
- d 'l'd d " (120) A ' - d" caça0 a naC10na 1 a e . 1ntençao era a e 1ncut1r 

nos mestres informações para que estes as transmitissem pe 

lo país a fora, como elementos multiplicadores e reprodut~ 

res de conteúdos e formas de comportamento que eram. O Es

tado centY'alizadoY' pretendia "( ... ) com a moldagem de um 

tipo nacional de professor prim~rio [evitar] os profissio

na1S de mentalidade Y'egionalista", esperando, de cada pro

fessor que vibrasse e fizesse vibrar "( .•• ) a infância p~ 

1 -, d ' . I -. " (121) a patr1a gran e e Jama1S pe as patr1as pequenas • Pa 

ra tanto o governo da União deveria normalizar a existên -

cia dos cursos normais, fiscalizar de maneira "enérgica e 

direta" seu funcionamento, a fim de que estes pudessem se 

adaptar "( ... )ao escopo final do Estado Nacional, que é, 
acima de tudo, o da unidade da PátY'ia". ( 1 2 2) Tanto quanto 

os poderes da escola na transformação da realidade eram su 

perdimensionados o eram também as possibilidades de o pro

fessor agir sobre os alunos mudando-lhes os caracteres,in

cutindo-Ihes comportamentos e maneiras de pensar. O pró

pr10 presidente da República reforçava essa visao da reali 

dade ao afirmar que o professor deveria usar su~ palavra 

"( •.• ) no puro e exemplar apostolado cívico infundindo 

o amor ã terra, o respeito às tradições e a crença inabalá 

vel nos grandes destinos do Brasil".(123) 

Tomando como objeto de destaque a educação das 

parcelas pobres da população, identificadas com o contin -

gente: 
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19) sobre o qual a instrução primária constituía

se em grau final; e 

29) responsável pela parcela majoritária de esco

lares, 

Cultupa Pol{tica defendia a inclusão dos trabalhos manuais 

nos currículos, argumentando que o trabalho seria por si 

só um recurso pedagógico dos mais eficazes na formação na

cionalista e na habilitação para a participação na vida do 

país. Atribuía também a esta atividade escolar a capaci

dade para desenvolver características intelectuais e mo

rais, bem como aptidões para o trabalho. 

Conjugando no mesmo conceito de educação objeti

vos econ~micos e políticos CP defendia a escola do traba -

lho, argumentando que 

"o valor especial dos trabalhos manuais nas escolas 
primárias está justamente no fato de embora cuidando 
do desenvolvimento profissional, não se apartar da 
virtude pedagógica cristã que recomenda a aquisição 
de hábitos de bem pensar, bem sentir e bem agir. A 
função hodierna da escola brasileira não deverá ser, 
apenas, trabalho e indivíduo, mas cooperação, solida 
riedade e pátria" .(121+) 

Cultupa Pol{tica buscava veicular a aceitação do trabalho 

como algo positivo, para o que a escola teria grande respon

sabilidade. Afirmava que 

E, ainda: 

"Reformas políticas, empreendimentos industriais, ta
refas educacionais, não teriam sentido se não se pr~ 
cessassem em função de um ideal superior. E esse 
ideal ê o de realizar a unidade mopal e a unidade e
conômica da nacionalidade, consolidando e acrescendo 
o seu poder defensivo". (1 ~ 5) 

"( •.• ) o ensino prevocacional completa a açao formati 
va da escola primária pela utilização do trabalho, 
já como' instrumento educativo, já como meio de ajus
tamento da infância e da juventude ã vida econômica 
e profissional do Brasil". (126) 

Afirmava CP mais adiante: 
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"o trabalho manual escolástico corno fator de naciona
lização positiva do brasileiro deve ser considerado, 
por isso, uma projeção profissional em miniatura, fa 
vorecendo o desabrochar de aptidões indispensáveis ã 
habilitação para as artes e ofícios, de acordo com 
as exigências do meio. Seguindo o roteiro traçado, a 
escola não será, decerto, uma oficina clássica de 
aquisição técnica especial, mas o tipo ideal de esc~ 
la brasileira nacionalizada, que prepara e predis
põe as vocações e faz do cérebro o guia esclarecido 
da prosperidade pessoal e das mãos, os músculos do 
pensamento cons tru tor". (1 2 7) 

No projeto nacionalista de Cultura Pol{tica em 

sua feição educacional julgou-se poder ter corno aliados 

outros ramos educacionais alem do ensino primário (para es 

trangeiros e para brasileiros). Buscava-se no ensino da 

língua portuguesa, tal como regulamentado pela reforma Ca

panema, de 1942, encontrar elementos que se somassem a ou

tros, na justificação ideológica do Estado autoritário em 

vigor. Citando a exposição de motivos do Ministro da Educa 

çao, afirmava CP: 

"O conhecimento seguro da própria língua constit~i,p.! 
ra uma nação, o primeiro elemento de organizaçao e 
de conservação de sua cultura. Mais do que isso, o 
cultivo da língua nacional interessa ã própria exis
tência da nação corno unidade espiritual e como enti
dade independente e autônoma". ( 1 2 tJ ) 

Aqui nao se trata do elemento ressaltado na discussão so

bre a nacionalização de crianças de origem estrangeira, r~ 

ferente ao que se poderia chamar de transplante de urna cul 

tura, com a erradicação de outra. Neste caso, o idioma era 

pensado corno recurso na promoção da coesão dos próprios 

brasileiros, em torno de uma cultura comum. O idioma comp~ 

nha um dos elementos de brasilidade que deveriam ser culti 

vados assim como, noutra passagem, o conhecimento da histó, 

ria da America deveria servir corno "( ••• ) ligação e meio 

de defesa (00.) afirmação de mocidade e de vida (00.),,(129) 

para os povos americanos. 

Menos sutil em algumas passagens, CP defendia ta~ 

bém o que chamava de mobilização moral e psíquica, para a 
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qual a escola teria que contribuir, bem como os outros a

gentes educacionais, pois que era sentida como uma necess1 

dade vital para o Paíso 

o objetivo da prática educativa deveria ser o de 

obter uma "(o o o) moral guerreira, paradoxalmente assegura

dora da paz e fiadora da sobrevivência nacional como sobe-
. l~'" (130) ~ • d f d'd ran1a po 1t1ca . Com esse eSp1r1to, era e en 1 a a 

intervenção do Estado na direção da educação "(o .• ) sob to 

d d -. - ,. 1" (131) os os aspectos, desde o omest1co ate o esp1r1tua , 

e afirmava-se que 

"(o .. ) a nacionalização de todas as atividades so
C1a1S era garantia da soberania da pátria, da unida 
de nacional e da formação da mentalidade guerreira, 
responsável pela garantia e paz e penhor de liberda 
de política". (132) 

Caberia ã educação cívica importante papel na '~o~ 

maçao espiritual do cidadão", complementando "a personali

dade patriótica do indivíduo", em sua formação moral e so

cial: 

"Só assim e possível obter-se o cidadão integral, pa 
ra se ter o homem nacional completo, o lutador in~ 
temerato na batalha da pátria, apto a enfrentar 
qualquer sacrifício em defesa da unidade, da inte
gridade e da autonomia da terra que lhe seu berço e 
lhe dará sepul tura o" ( 1 3 3) 

A concepçao de um "homem integral", forjado pela 

educação poderia ser traduzida como manifestação da prete~ 

ção política de criar um homem brasileiro "forte de corpo, 
~ -" (13 1,) ~ claro de esp1rito e puro de coraçao • As tres dimen-

sões do homem integral estavam nas mãos da escola para se

re~ tratadas e desenvolvidas. Nesse processo de integrali

zação do homem era dada especial atenção ã variável unida

de espiritual e a busca desse elemento deveria orientar 

"(o 00) a. elaboração de um largo I?lano educativo que, 
iniciado na primeira infância, Cprosseguiss~1 sem 
quebra de continuidade, ate a formação - individual 
completa" .(135) 
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No entender de Cultura Pol{tica a criaçao da Esco 

la Nacional de Educação Física e Desportos estaria contri

buindo neste sentido. Na transcrição de idéias do diretor 

da Escola, ficava evidente que CP abraçava a concepçao do 

homem integral para a "pátria soberana". O ideal (expres-

so) da direção da escola era o de preparar os jovens 

"( •.. ) para os cometimentos ma10res da nossa empresa 
educativa, que e fazer de cada jovem brasileiro, pe
la saúde física e mental, fator de grandeza nacio
nal", (1 3 6 ) 

nao se esquecendo de que a escola deveria oferecer ã 

"( ..• ) mocidade do Brasil ( ..• ) campo propício ao re
vigoramento de suas energias físicas e morais, para 
o alto e nobilíssimo serviço da pátria ( ..• ) para 
engrandecer o nome do Brasil e lutar pela sua inte
gridade e soberania". (1 3"7 ) 

A preocupação com a formação e com a educação era 

fundamentada por uma concepçao de vida e de ser humano, na 

qual a ideia de integração era constante. Assim, a naciona 

lização do ensino era tarefa urgente e só poderia ser de-

senvolvida corretamente se se 1nsp1rasse nas necessidades 

impostas pela realidade do País, se estivesse integrada nas 

realidades brasileiras. Por outro lado, esse processo -so 

teria eficácia se atuasse sobre os educandos de forma inte 

gral, ou seja, contemplando sua moral, seu esp{rito e seu 

corpo. A função política da educação ma1S uma vez se reve

lou quando, no contexto da teoria do nacionalismo integra

dor, CP indicava para o processo educativo os objetivos de 

e de 

prevendo a 

"( •.. ) criar, pelo hábito, essa disposição que leva o 
homem a escolher sempre o que está de acordo com as 
leis de sua própria natureza".( 1 3 B) 

"( ••. ) formar homens capazes de eleger sempre os fins 
que convêm ã sua natureza, capazes de reconhecer es
ses fins em qualquer situação da vida". (1 39 ) 

"Educação do corpo para a realização da ordem externa 
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da ordem interna". ( 1 1; O) 
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realização 

Assim ê que o caráter unitário da vida se expressaria, con 

forme cada experiência 

"( ... ) em conexão com o resto da vida do homem que a 
vive e que está integralmente presente nela; em co
nexão com o meio que o cerca, com os homens com quem 
convive; em conexão com a nação de que fez parte,com 
a humanidade de que ê membro". ( 1 1; 1 ) 

Assim Cultura Pol{tica tratou o papel e a impor-

tância da vida - integral e integrada - na construção da 

unidade nacional. 

iii) formação intelectual e eu~enia 

Essa digressão sobre o conceito de unidade no dis 

curso educacional nacionalista de Cultura Pol{tica traz a 

discussão um elemento interessante. Trata-se do conceito 

de massa introduzido a partir da declaração da necessidade 

de um esforço 

"( ... ) mais amplo e generoso que tem que ser integral 
no sentido de elevar o nível da nossa ofrmação inte
lectual e de melhorar as condições eugênicas da es 
truturação fís ica do nosso povo". ( 1 1; 2) 

o que CP denunciava como esforço integral 

pode traduzir como uma iniciativa global visando a 

-nao se 

todos 

os brasileiros da mesma forma. A unidade, a integridade do 

homem brasileiro, poderia sim, conter elementos de discri-

minação social e mais, o texto considera que os elementos 

"cultura e saúde" - componentes do homem integral segundo 

o texto - deveriam ser possuídos em proporções diferentes 

pelos brasileiros. Assim, a formação intelectual caberia a 

uma classe ou parcela da população, enquanto que a perfei

ta estruturação eugê~ica teria outros destinatários. Veja

se, então de que maneira Cultura Pol{tica propunha a viabi 

ItzàÇáo dá estruturação integral do homem brasileiro: 
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"( ••• ) cuidando ao mesmo tempo de sua cultura e de 
sua saúde: de um lado aperfeiçoando os valores cria
dores das elites, de outro lado apurando as aptidões 
eugênicas das massas".e 43

) 

o conceito de massa nas preocupaçoes da educação 

nacional de CP só pode ser entendido em um contexto ideo1ó 

g1cO em que as opções individuais se reduziriam a zero e 

toda a força deveria ser empenhada nos ideais e "interes

ses da nacionalidade". (144) Trata-se do ponto em que o te~ 
to de Cultu~a Pol{tica mais enfaticamente defende uma edu

caça0 a serviço do Estado: ê na noção de educação da massa 

e em suas justificativas que se encontra o maior radicalis 

mo no sentido da manipulação do aparelho escolar visando 

ao fortalecimento da correlação de forças predominantes na 

sociedade. Renegando a educação denominada de "individua-

lista" CP considerava que 

"Hoje não se educa o indivíduo mas a massa. E por is
so so as características fundamentais da massa con
vêm conhecer para dirigir e proteger as gerações n()
vas" • e 4 5) 

CP denominava escola eugênica nacionalista ã esco 

la que, atuando conforme as imposições de um bem coletivo, 

que dava por entendido, sabia limitada a liberdade de pen

samento e de ensino e buscava nacionalizar os brasileiros, 

trazendo da mais íntima instância de sua personalidade 

"( ••• ) os fundamentos homogêneos da alma coletiva e a 

tencialidade de integração ( ••• )". (146) Desta forma a 

po-

esco 

la não teria como principal o papel de impor determinadas 

características ao conjunto dos educandos. Deveria, antes, 

trazer ã tona algo que estava submerso e que corresponde-

ria a características consideradas positivamente. 

A necessidade de submissão da massa entendida co

rno grupo humano indiferenciado era justificada pela nobre

za do bem comum, pelo caráter nato que possui a alma cole

tiva servil e ainda, pela divisão entre os que mandam e 

os que obedecem, divisão esta que teria corno pano de fundo 

da rQlatividade da liberdade a que a "massa" estaria condi 
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cionada de maneira irrecorrível. CP afirmava: 

"Só a cultura dá ao homem o elevado conceito do mando 
e da obediência, sem o menosprezo da personalidade. 
O brasileiro precisa antes de tudo aprender a obede
cer com consciência serena e justa".(1'+7) 

A moral que a escola brasileira deveria cultivar 

era conceituada como "consubstanciação do bem viver pró-
. I·" (148) . h f· I b prIO e co etIvo , e tIn a como re erenCIa o em es-

tar coletivo viabilizado pela sujeição do homem aos 

resses do Estado. CP afirmava: 

inte-

"No Brasil a Constituição do Estado Autoritário pauta 
as normas das atividades sociais, dos direitos e de
veres dos brasileiros ( ... ) [e] o indivíduo deixou 
de existir como parcela isolada com direitos adquiri 
dos, para tê-los somente em função comum. Nenhum di~ 
reito pode colidir com o interesse do Estado". (1'+ 9) 

CultuY'Cl T'c)!Í-tica explicitamente identificava os 

interesses do Estado, enquanto instituição, com os interes 

ses comuns aos brasileiros, aos quais as "massas" deveriam 

servir ou reagIr. A educação deveria seguir os objetivos 

des<;es interesses "a fim de se acomodar às realidades posi

tivas do Estado Nacional". (150) Estas realidades definiam 

os objetivos da escola e estes poriam "( •.• ) a juventude e 

a familia ao corrente das normas que lhes lmpoe o 

Novo Brasileiro". (151) 

iv) soberania e continuidade 

Estado 

Como se tem afirmado, muita responsabilidade foi 

atribuída à educação pela ideologia veiculada por CuZtura 

PolÍ-tica. Em tal contexto uma das tarefas políticas do ap~ 

relho escolar seria a de contribuir para a afirmação da so 

berania nacional. O papel da escola como elemento de afir

mação da nacionalidade - enquanto cultura nacional brasi -

leira, enquanto imposição de hábitos, enquanto instrumento 

de unificação da pátria - era valorizado positivamente, se~ 

do mesmo considerado como uma das condições para a existên 
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c1a da nacionalidade. 

o discurso da soberania compunha o ideário nacio

nalista exposto por Cultura Pol{tica e se completava na a! 

gumentação sobre a continuidade política do Estado Nacio -

nal e sobre seu papel educativo. 

Como eram indicadas as intenções e as 

des do Estado? Cultura Pol{tica afirmava: 

necessida-

"A convocação de todas as forças vivas da nacionalida 
de, orientadas para um mesmo fim, que é o de tornar 
o Brasil consciente de sua realidade, é o índice se
guro do propósito profundamente educativo do Estado 
Nacional. O que equivale a dizer-se que esse propósi 
to educativo tem, na execução das próprias leis so~ 
ciais que o regem, a ordem garantidora da nossa pró
pria continuidade política". (1 52) 

Destas assertivas podem-se extrair elementos de interesse, 

como a questão da continuidade, da consciência política e 

da função educativa do Estado. 

No âmago da discussão sobre quais seriam os obje-

tivos e as características do ensino secundário, a 

gia do statu quo e do ideal nacionalista chegava a 

mos, tal como se pode observar na passagem em que 

apolo-

extre-

" ( ... ) 
preparar brasileiros conscientes de seus deveres para com 

a pátria" é a finalidade máxima do ensino. A ação escolar 

nao teria sentido se se mantivesse distante das necessida-

des vividas pelo Estado formando 

"( •.. ) uma legião de letrados, prenhes de conhecimen
tos inúteis, corpos estranhos no organismo nacional, 
dificultando a ação dos governos constituindo campo 
de ação predileto da propaganda internacionalista 
dissolvente que é o maior dos obstáculos ao naciona
lismo construtor do grande estadista que tomou a si 
o encargo de comandar a marcha do Brasil para desti
nos brasileiros".(153) 

Um dos atributos mais importantes que 

educador e seus aparelhos deveriam passar era a 

o Estado 

chamada 

consciência política singularmente definida no texto como 

a consciências das obrigações para com a pátria, como o co 
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nhecimento do Brasil, das necessidades da nacionalidade e 

das características conjunturais que vieram a impor a cria 

çao do Estado Nacional. Neste sentido a compreensão da "ho 

ra brasileira", era imprescindível mas não era tudo. CP 

considerava necessário, também, que esse espírito desembo

casse em uma cultura que servisse como elo entre os homens, 

que fosse mantida, cultivada e transmitida, contribuindo 

para a manutenção e a continuidade do statu quo vigente e 

para a garantia da soberania nacional. 

A educação política, dirigida pelo Estado seria 

aquela que transmitiria o conhecimento do Brasil e por seu 

intermédio o Brasil entraria 

"( ••. ) finalmente na posse de suas prerrogativas, co
rno nacionalidade, isto pela permanência do espírito 
coletivo que é a afirmação mesmo de sua soberania e 
que se transmi te de geração em geração". (1 54) 

A criaçao do Departamento de Educação Nacionalis

ta na Secretaria Geral de Educação e Cultura do niRtrito Fe 

deral em março de 1940 não poderia deixar de ser referida 

em CP. A propaganda dessa instituição que materializava o 

pensamento nacionalista dominante, trabalhava também com o 

conceito de consciência política. CP decompunha a noção de 

consciência ou conhecimento do Brasil em elementos tais co 

mo "( •• o) o senso da história, o amor às tradições o culto 

dos grandes nomes nacionais, a cooperação de cada qual na 

vida coletiva do país(o .. "o(155) CP propunha que o DEN 

exercesse sobre as cr1anças 

"( •• 0) uma ação bem definida, continuada e persistente, 
no sentido da formação de brasileiros aptos a elevar 
o Brasil ao plano das grandes potências mundiais(ooo) 
[uma vez que estava destinado] ( ••• ) a influir podero 
samente nas crianças e nos jovens brasileiros quantõ 
à formação da consciência nacional" o (1 56) 

Como se vem discutindo, Cultura Pol{tica defendia 

a utilização da escoia como aparelho a serviço dos in teres 

ses dominantes e, de maneira geral, o conceito de educação 

adotado incluía a suposiçao de que a educação era um servi 
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ço que visava prioritariamente aos objetivos do Estado e, 

secundariamente, às necessidades dos educandos. Além disso, 

algumas vezes encontrou-se no texto de CP a suposição de 

que o Estado, além de principal usufruidor dos resultados 

da política educacional, deveria ser o gerente desta polí

tica, chegando mesmo a lhe caber papel de educador. 

Defendia-se a idéia de que o Estado deveria envol 

ver-se diretamente com a educação pois ser~a o principal 

agente da nacionalização das atividades sociais, principal 

interessado e depositário de maior 

aos objetivos perseguidos. 

discernimento quanto 

Supondo que todos os agentes educacionais (escola, 

família, etc.) deveriam ser envolvidos no programa de mobi 

lização dos brasileiros, no sentido da formação de uma "mo 

ral guerreira", Cultu~a Pol{tica considerava conseqUência 

natural 

"( •.. ) o interesse e a necessidade do Estado em diri
gir a educação sob todos os aspectos, desde o domés
tico até o espiritual ( ... ) [visto que] ( .•. ) não se 
compreende uma pátria soberana, possuidora de unida
de nacional sem a nacionalização de todas as ativida 
des sociais, única maneira de se formar uma mentali~ 
dade guerreira, garantia de paz e penhor de liberda
de política ( .•• ) [neste sentidoJ ( .•. ) o ensino, em 
todos os graus e especialidades, será nacional e es
ta tal" • (1 57) 

Tentando, ainda, justificar as diretrizes do Esta 

do Novo, Cultu~a Pol{tica trata do tema educaç~o pol{tica 

e do papel de educador do Estado. 

artigos: 

Afirmava, em um de seus 

"o sentido coordenador que orienta o Estado Nacional 
Brasileiro ê aquele que, pela cultura política, edu
ca as gerações, segundo as necessidades vitais do 
país".e s8 ) 

o que se denominava como "cultura política" era uma espe

cie de educação cívica cujo conteúdo principal era defini

do como sendo as necessidades imperiosas do País no momen

to vivido ou simplesmente a "conhecimento do Brasil". 
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o conhecimento do Brasil era altamente valorizado 

e visto na base de toda ação do Estado. o distanciamento 

das necessidades e das características do País seria 

ponsavel pelo "divórcio entre o governo e povo,,(159) 

res-

eX1s 

tente na Primeira República e por isso o governo do EN mU1 

to se deveria empenhar para a promoçao da união entre es

sas duas instâncias. CP afirmava: 

"É necessário conhecer o Brasil, discernir-lhe o mo
mento nacional, surpreender, enfim, o ritmo de sua 
vitalidade, sentindo palpitar, sob a nossa percepção 
educada, o pulso onde circula sua energia construto -
ra. Disto depende mesmo o êxito de toda a organização 
do Es tado Nacional". e b o ) 

o Estado como escola política teria o papel de 

transmitir pelos meios cabíveis, o conhecimento necessário 

ã manutenção da pátria. Ãs gerações deveriam ser, desde ce 

do, incutidas as noções 
~ . 

C1V1cas tidas como necessárias. Os 

escolares deveriam 

"( ... ) se nutrir, pela cultura política, desde logo mi 
nistrada com a instrução, de tudo quanto se faz neces 
sário conhecer para o julgamento da realidade brasi ~ 
leira, sem nocivas ilusões, sem falseamento da verda 
de, para que possam medir, com as próprias forças, os 
recursos de que dispõem para levar a cabo a missão 
que lhes foi confiada". (1 6 1 ) 

-O tema da continuidade do Brasil como naçao poli-

ticamente organizada já foi referido neste trabalho. Ele 

parece ser a declaração de que o interesse maior dos gru-

pos socialmente dominantes é a sua manutenção enquanto tais. 

Acontece que nem tão simples é a realidade das formulações 

ideológicas e nem tão facilmente e possível explicar o pa-

pel e as intenções deste objeto de pesquisa que 

da Cultura Pol{tica. Está-se buscando, porisso, 

e o texto 

alinhar o 

maior número de indicações para que ao menos um quadro "a~ 

rumado" se possa ter das concepçoes sobre a educação, nes

se veiculo oficial de justificação política. 
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v) ordem, hierarquia e disciplina 

o Estado educador como proposta de CuZtupa PoZ{ti 

~a seria o principal agente de sua pr6pria preservaç~o, na 

medida em que atuava sobre brasileiros, conscientizando-os 

politicamente, incutindo-lhes a noção de responsabilidade 

sobre os caminhos que o Estado tomaria. A administração da 

consciência aos brasileiros não era um fim em si mesmo. En 

tretanto, em CP afirmava-se: 

"Não se limita, pois, o Estado Nacional em presidir 
a ordem administrativa que se rege pela consciência 
política da nação. Ele se constitui em escola polí
tica para o exercício do governo, possibilitando, 
pelo preparo das gerações, a continuidade adminis -
trativa do Brasil". (1 b 2) 

o papel de CuZtuy>a poZ{tica era, também, o de discutir e 

procurar demonstrar as virtudes das medidas oficias. No 

seu entender o objetivo previsto para o ensino secund~rio, 

de "( .•. ) formar homens portadores das concepções e atitu" 

des espirituais 
(lf,3) 

vo ( ... )" 

que é preciso tornar habituais entre o po

era viabilizado através da consciência pa-

triôtica. Esta deveria ser incutida pelo ensino secundário, 

que 

"(. .. ) h~ de ser 
tico no sentido 
ensino capaz de 
da continuidade 
dos problemas e 
ideais da nação 

patri6tico por excelência e ~atri6-
mais amplo da palavra, isto e, ~ 
dar aos adolescentes a compreens~o 

histórica da p~tria, a compreensao 
das necessidades da missão e dos 
( ••• )".(164) 

A questão da continuidade da preservação do statu 

quo, entendida como aversão às mudanças bruscas e como le

gitimação da situação de fato foi assim referida na discus 

são sobre a problemática educacional no texto de CuZtu~a 

poZ{tica. Os objetivos políticos do Estado Nacional inclu

íam as estratégias da afirmação da soberania nacional e da 

garantia de sua continuidade, em termos táticos havia ele

mentos a serem acionados. Poderiam ser aqui resumidos como 

a imposição da ordem, da hierarquia e da disciplina. Estes 

elementos poderiam ser entendidos como recursos aos q ua is 
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o Estado autoritário recorria a fim de: a) manter o poder 

assumido em 1937 e, b) legitimar-se socialmente, conquls-

tando, além da dominação, a direção da sociedade, o consen 

so político que, em última instância seria a maior 

tia de sua continuidade. 

garan-

Um dos recursos valorizados para a criaçao do es-

pírito de disciplina entre os brasileiros foi a educação 

f í si ca . Ela sempre foi tomada como elemento da "educação 

integral", cuja característica era o aperfeiçoamento do 

corpo e do espírito, em um contexto ideo16gico em que a 

educação cívica e a educação física eram faces da mesma 

moeda. Ambas defendiam o desenvolvimento de sentimentos p~ 

trióricos e nacionalistas e, em certo momento, chegam a 

ser vistas como uma coisa -so, ou pelo menos, como se a edu 

cação física formasse parte significativa da educação cívi 

ca. Parece elucidativa a referência às virtudes do jogo na 

aprendizagem da educação física, onde Cultu~a Pol{tica afir 

mava que essa prática 

"( ... ) [apresentarial oportunidade ao jovem para o 
exercício da lealdade para consigo e para com os ou 
tros; para o esforço porfiado, no sentido de vencer, 
vencendo-se a si próprio, para estima da limpeza do 
corpo e do espírito para a modéstia e para a tole
rância; para a disciplina pronta e consciente; para 
a iniciativa, a coragem, o valor ( •.• )".( 1 6 5 ) 

A escola deveria desenvolver atitudes ideológicas 

sem as quais não estaria de acordo com o Estado Novo e den 

tre estas atitudes estava a de disciplina, não confundida 

com a obediência. CP pregava o trabalho escolar que deve-

ria atuar no sentido da criação e do desenvolvimento de um 

espírito de disciplina ativa. Acreditava na fatalidade do 

obedecer, chegando a colocá-lo como objetivo social,de vez 

que afirmava que "o homem quanto mais evoluído, mais obed!, 

ceIfo (166) A virtude da obediência só era relativizada pelo 

cara ter amplo da noção de disciplina, também definida como 

"( ... ) conduta construtiva, consciência de responsa
bilidade, dignidade, firmeza, lealdade e, sobretud~ 
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escola 

""aber pensar com clareza e sistematização; equili
brar-se nas suas condições morais, econômicas e fi
nanceiras; cultivar os valores positivos das ciên -
cias das artes e da nacionalidade, respeitar o a
lheio, desobrigar-se, honestamente e com galhardi~ 
do compromisso assumido; manter em uma auréola de 
veneração inatingível as instituições sobre que re
pousam os alicerces do poder (justiça e força arma
da) dignificar as autoridades civis e militares e 
jamais permitir que a pátria, o Governo e os nossos 
maiores sejam motivo de crítica, de desdouro de 
quem quer que seja ( •.. ). e f> 8 ) 

o produto do trabalho cívico da escola, no sentido de criar 

uma juventude disciplinada deveria ser a geração que 

"( ••. ) não faz arruaças, não desrespeita as famílias, 
não diz palavrões, não foge aos deveres militares, 
integra-se varonilmente no sentido orgânico e cons
trutivo da nacionalidade". e fi 9 ) 

Cultura politica afirmava que os objetivos imedi~ 

tos de uma educação popular que Vlsasse a supremacia da 

verdade e da liberdade eram 

"Prover os meios necessários para que os homens das 
novas gerações sejam dotados de aptidões para exer
cer funções vivas na coletividade, estimular a for
mação de uma consciência nacional; lutar pela reali 
zação dos ideais de uma verdadeira solidariedade hu 
mana, ter sempre presente no espírito a obediência 
a princípios racionáveis de justiça soci
al ( .•• )". (170) 

A atitude de culto da disciplina foi definida, ain 

da, em CP como 

"( .•• ) a ordenação permanente interior ou 
de um ou vários indivíduos em um sistema 
ou normativo de exigências".( 1 7 I) 

exterior 
objetivo 

A obediência, a ordem e a hierarquia eram tomadas como ati 

tudes, inerent~ 30 homem, necessárias ã sua integração ao 
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meio social. Cultura Pol{tica afirmava serem estes os "ele 

mentos estruturais da sociedade", na qual a democracia era 

relativizada em seu conceito liberal e tida como sistema 

político em transformação. Desde que inevitáveis, a ordem, 

a hierarquia e a disciplina passavam a fazer parte do un1-

verso social ao qual os homens se deveriam ajustar. 

vi) pátria 

o amor i pátria e a mística patri6tica tamb~m eram 

alvos da educação, nos moldes em que as concebiam Cultura 

r()l1~tica. Ligavam-se intimamente ao discurso nacionalista 

e eram tidos como elementos de ligação entre(os nacionali~ 

tas e eram tidos como elementos de ligação entr~ os indiví 

duas e sua cultura, sua hist6ria, 
.. 

seu pa1S, seus vizinhos 

e deveriam ser inculcados nos escolares. Neste sentido o 

ensino da geografia foi considerado uma chance para 1SS0, 

na medida em que poderiam ser propagandeadas iniciativas 

tomadas no campo do aproveitamento de recursos naturais, 

no campo econômico etc. CP acreditava, aSS1m, que 

feito 
jovens 

Brasil , 
nada ~ lí 

"o conhecimento do que, neste sentido se tem 
em outros meios, inocularia no espírito dos 
uma confiança ilimitada nos destinos do 
criando uma mística patri6tica sem a qual 
ci to esperar de um povo". (1 72 ) 

A mística patri6tica era oferta i pátria, oferta 

de fé ~ de esperança em suas verdades e em sua imutabilida

de. Ao mesmo tempo dela eram esperadas determinadas mani -

festações, para que o amor e a confiança pudessem ser ali

mentados. Era preciso crer no sucesso das políticas gover

namentais, nas intenções louváveis do Estado e em sua inte 

gridade. Era preciso cultuar as tradições nacionais e a 

hist6ria do pais na suposiçao (explícita) de Cultura Pol{-

t · d "I B"l - - 1 " (173) ~ca e que conlecer o raS1 e ama- o . 

o ensino secundário, em geral, assim como o ensi-

no da geografia, de maneira mais específica deveria ser 
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aproveitado na busca dos objetivos nacionalistas da escola. 

Assim, o ensino neste grau era tomado como momento em que 

os jovens deveriam aprender de verdade 

"( •.. ) somente aquilo que lhes é indispensável em 
qualquer profissão que venham a abraçar e, ao mesmo 
tempo, adquiram - o que é mais importante sob o pon 
to de vista do interesse geral - a mentalidade de 
verdadeiro patriota, cônscio dos seus deveres para 
com a nação, confiante nos seus elevados desti
nos".(174) 

A ideologia nacionalista algumas vezes incluía em 

sua pregação do culto da pátria, uma certa aversao ao cos-

mopolitismo e ao internacionalismo 

poderiam oferecer ã estabilidade e 

Assim, Cultura politica afirmava: 

temendo os perlgos que 

ã segurança da naçao. 

"o Estado precisa intervir, frequentemente, para coi 
bir ;} desorientação sistemática, metôdica e persev~ 
rante que os inimigos da unidade nacional procuram 
instilar nas consciências, principalmente nas dos 
jovens, a fim de alcançarem seus objetivos desagre
gadores, antinacionais".(l 75) 

Embora considerando a federação de países como única possi 

bilidade de "ordenamento mais justo e mais humano no mun

do", CP reafirmava a importância da afirmação da pátria co 

mo 

"( ..• ) ponto de partida ( ••• ) que nao contradiz o es 
pírito de cooperação internacional, antes o robuste 
ce [sendo] patriotismo ( ••• ) um sentimento muito aI 
to e ( ... ) contínuo, uma expressão de amor e frater 
nidade". (1 7 6 ) 

A argumentação no sentido de relativizar o papel 

do internacionalismo parece ter ocupado parte das preocup~ 

ções dos ideólogos do Estado Novo e, segundo ela, a educa

çao teria um papel a desempenhar na preservação e no culto 

da pátria e, também, na efetivação de uma solidariedade ln 

ternacional que levasse em conta a pUjança e a força de ca 

da país. A idéia internacionalista era pautada segundo o 

princípio de que "Democracia é cooperação e so e possível 

cooperação de forças que têm consciência de sua missao e 
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d I " (177) 
O seu pape . 

vii) raça 

Uma característica residual do pensamento de Cul-

tura Pol{tica a respeito dos objetivos educacionais e do 

conceito de educação liga-se ã intenção de administrar o 

aparelho escolar conforme uma orientação racista. Mesmo nao 

possuindo hegemonia, a concepçao racista parece merecer r! 

gistro neste trabalho, visto que se relaciona de perto com 

elementos que caracterizam o conjunto do discurso da revis 

ta. 

Foi referida anteriormente a importância que CP 

reconhecia no papel de educador que o Estado Novo se atri

buía. A ação educativa do Estado deveria ser integral, con 

templando os aspectos intelectual, moral e físico dos edu-

candos. O texto de Cultura Pol{tica esclarece a este res-

peito, quando relaciona as tarefas escolares e extra-esco 

lares do Estado Nacional com outros encargos que este to

mou a S1 após o golpe de 1937, no panorama da "reconstitui 

çao nacional". A preocupação com a educação fazia parte do 

programa oficial mais geral de "( •.. ) elevação do nosso 

dice de cultura social e política e do nosso nível de pro~ 

peridade econômica". (17B) 

O programa de Educação Física - era visto, como 

já foi referido, como elemento de importância no projeto 

educacional nacionalista. Entendido no conjunto da educa -

çao cívica pretendida pelo Estado, teria, também, por fun

çao contribuir na formação eugênica dos brasileiros. A Es

cola Nacional de Educação Física e Desportos era vista co

mo "( ... ) utilíssimo campo de pesquisas em torno dos pro

blemas ligados li saúde e ao avigoramento da nossa raça",<179) 

A escola estadonovista deveria trabalhar pela cria 

çao e pelo desenvolvimento de certos estados de espírito 

compatíveis com a ideologia dominante e também pela melho-
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ria fIsica dos brasileiros. As aspiraçoes individuais deve 

riam ser absorvidas pelas aspirações da coletividade, con-

forme os desejos da alma popular. o espírito de discipli-

na, 

ser 

considerado como indicador de superioridade, deveria 
( 1 8 o ) incentivado. Os complexos de inferioridade deve-

riam ser estirpados da alma do povo por ação da escola. CP 

afirmava: "Esses instintos inferiorizantes, os egoísticos, 

só podem ser refreados e contidos por efeito da educa-

çãO",(181) e, de maneira ainda mais contundente: 

"A estruturação nacional - baseada na força moral e 
psíquica e complementada por urna organização mate
rial e econômica planificada, é o único processo 
que as sociedades humanas têm encontrado para evi -
tar o caos social, o niilismo, o anarquismo e a der 
rocada final a que pretende chegar o internaciona= 
lismo messiânico, pregado pelo semitismo racista, 
vindicativo, errante e apátrida". (182) 

A açao dirigida sobre as instituições educacio-

nals teria como finalidade a criação de características e~ 

gênicas e, também, sua transmissão através dos educandos, 

as geraçoes futuras. A chamada "educação eugênica conscie~ 

te e científica" teria, assim, como objetivo a preparação 

de uma raça diferente: "A juventude tem uma missão mais aI 

ta a desempenhar na sociedade de amanhã, além do serviço 

militar a cumprir. É a de se tornar elemento sadio de per

petuação da espécie <. .. )".(183) 

No aspecto político mundial, a América e o Brasil 

foram vistos, em determinadas passagens do texto, como pr~ 

messa de melhores dias para a humanidade, Zoeus de paz so

cial e reserva moral e humana, em vista das atribuições d~ 

correntes da guerra. Cultura pol{tiea afirmava que no Bra-

sil, as promessas que as riquezas inexploradas ofereciam 

eram muito grandes. No momento em que a Europa encontrava-

se em crise a América e nela o Brasil - surgia como pro-

messa para a economia e como esperança política. CP afirma 

va: 

"( ••. ) quando a civilização européia se encontra em 
estado tão precário, é impossível não pensar nas 
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reservas que o Novo Mundo e, dentro dele principal
mente o Brasil, oferece ã formação de uma nova vid~ 
uma nova civilização". (l a 4 ) 

Hélgio Trindade, em seu estudo sobre o integrali~ 

Brasil (las) faz referência a recorrentes alusões , 
quanto ao desejo de se fundar no Brasil uma nova civiliza

çao. Esta seria, quanto aos elementos materiais e cultu

rais diferente das sociedades da época, consideradas em de 

cadência. Também CuZtu~a poZ{tica pretendia a nova mo~«Z, a 

nova economia, o homem novo etc. Estes deveriam compor o 

quadro em que se definiria a humanidade do pos-guerra. Pa

ra tanto o Estado Novo e suas instituições deveriam contri 

b ui r. 

viii) corporativismo 

A ideologia dominante no Estado Novo, bem como as 

práticas nela originadas parecem ter, em alguns momentos, 

se inspirado em concepções políticas em voga na Europa, co 

mo por exemplo as idéias corporativistas de organização so 
• I (l~6) - d . . C 't-C1a . As preocupaçoes e ucaC10na1S expressas em u~ ~ 

~a PoZ{tica não estiveram imunes ~s influências da ideolo

gia da moda e, ao tentar orientar, fortalecer, a hegemonia 

dos grupos dominantes lançaram mão da pregação corporati -

vista como meio de justificação do Estado Novo. 

Para começar, parece interessante chamar atençao 

para o fato de que o individualismo era mal visto, conside 

rado negativamente, condenado mesmo. Haveria, porém que se 

sob pena de desvirtuar lhe contrapor a expressão correta, 

a discussão. A alternativa deveria ser "corporativismo" e 

"coletivismo". Os dois fenômenos eram, em algumas passa-

gens vi~tos como possuidoras do mesmo significado. A argu -

mentação neste sentido baseava-se na suposição de que coZe 

tivismo significava "O igualitarismo, a indistinção,o aju~ 

tamento morto e sem comunicaçao que vem a ser uma cole

çao ( ..• )". (lH7) No entender de CP estes ser1am atributos 

IIBLIOT~CA 
fUNOACAO ec:nlJO VMIAI 
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contrários ao "espírito de ordem, de hierarquia e de tota

lidade,,(IHe) valorizados positivamente no texto. 

Nem sempre, porém, se fez distinção entre os ter

mos em questao. De toda forma o anti-individualismo defen

dido em Cultura polltica era concebido como sendo a SUJe1-

ção dos desejos pessoais. Assim, a meta seria o corporati

vismo ou o coletivismo onde se preservava a liberdade de 

iniciativa individual nos limites do bem comum, sob a dire 
- . (le9). -

çao do poder estatal central1zador. A 1mplantaçao do 

corporativismo, bem como o aproveitamento de suas vanta

gens dependiam, entretanto de algumas condições e neste mo 

mento é que as preocupações dos intelectuais do Estado vol 

ta-se para a educação, demonstrando ver nela um instrumen-

to para o sucesso de seus programas políticos 
~ . 

e econom1COS. 

A defesa do cnS1no profissional parece ter compo~ 

to a concepção corporativista, na medida em que partia do 

pressuposto segundo o qual esta modalidade escolar atende

ria a interesses das classes proprietárias e dos trabalha

dores. O ensino profissional, no entender da ideologia do

minante era aspecto urgente da questão educacional em ge-

ral, pois o Estado mostrava-se preocupado com a grande 

quantidade de analfabetos uma vez que acreditava que tal 

situação prejudicava ao aparelho institucional e ao desen

volvimento das atividades produtivas. 

Como a educação geral e especial interessariam aos 

patroes, aos empregados e ao Estado (como se este fosse 

uma entidade autônoma politicamente neutra), a todos cabe

ria responsabilizar-se pelo programa de educação. CP afir-

mava: 

"Cabe aos elementos do trabalho e da produção, agru
pados corporativamente, colaborar com o governo pa
ra formar os técnicos de que tanto carecemos".(190) 

Comentando' as possíveis virtudes do decreto que 

regulamentara o ensino industrial, Cultura polltica ali-

nhou os principais objetivos desta categoria de ensino.Pre 
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tendia-se atender: 

"(. •• ) 1) aos interesses do trabalhador, real izando 
sua preparação profissional e sua formação humana; 
2) aos interesses das empresas, instruindo-as, se
gundo suas necessidades crescentes e mutáveis, de 
suficiente e adequada mão-de-obra; 3) aos interes
ses da Nação, provendo continuamente a mobilização 
de eficientes construtores de sua economia e cultu 
ra".(191) 

A concepçao da organizaçao do ensino industrial 

parece, pelo que se pode deduzir do texto em questao, ter 

visado a integração de interesses diversos. Entende-se, p~ 

-rem que os interesses dominantes seriam os grandes benefi-

ciários da ação educativa assim concebida, pois nenhuma r~ 

forma do sistema escolar poderia atender a todos os 

tes nela envolvidos. 

3.3. Educação Para a Sa~de: um Modo de Definir 

os Objetivos Educacionais 

A leitura dos textos de Cultura poZ{tica 

agen-

sugeriu 

que um bom caminho para a compreensao da ideologia educa -

cional oficial seria observar como se articulam a argumen

taçao veiculada pela revista e dos objetivos com que o ap~ 

relho oficial manipulava, ou buscava manipular, a institui 

ção escolar. 

No item anterior pôde-se verificar a mane1ra emi

nentemente política como os objetivos educacionais foram 

expressos pelos pensadores da educação oficial e como es

ses objetivos eram coerentes com as pretensoes mais abran-

gentes dos grupos dominantes em sua luta político-ideoló-

g1ca. 

Ao tratar-se da discussão sobre "educação e sau-

de" nas paginas de çp, espera-se diminuir a ênfase sobre o 

papel genérico da educação - exaustivamente lembrado nas 

passagens anteriores - e buscar detalhar um modo especial 

de elaboração dos objetivos educacionais, o que, de resto, 
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seria impossível -se nao se tivesse sempre como bússola a 

compreensão da educação como recurso, instrumento e proce~ 

so socialmente determinado e a relação dos conceitos que 

serão discutidos (raça, higiene etc.) com a ideologia do 

poder estabelecido. 

o "saneamento moral e físico" foi eleito pelo pr~ 

sidente Vargas entre os itens principais de seu 

de governo. Seu desenvolvimento deveria dar-se 

"( ••. ) por todos os meios adequados a uma 
sistemática de defesa social e educação 
e ã difusão intensiva do ensino público, 
mente técnico-profissional".( 1 ':l 2 ) 

programa 

campanha 
sani târia 
principal 

A criação do Ministério da Educação e Saúde e a 

própria discussão, - . - . varIas vezes retomada nas pagInas de 

Cultura Pol{ticn, indicam que o tema foi pensado com carI

nho pelos políticos e ideôlogos do Estado Novo. Assim sen

do, parece adequado trabalhar sobre ele. 

Este estudo pretende focalizar o pensamento ofi -

cial sobre a temática "educação e saúde", tendo-se escolhi 

do como sub temas a "defesa sanitária" e a "higiene alimen 

tar". Tentou-se articular as duas subdivisões com a categ~ 

ria abrangente, ao mesmo tempo em que, percorrendo o cami-

nho oposto, no sentido do maior detalhamento, procurou-se 

dissecar os elementos vinculados a estes conceitos, em sua 

capilaridade. 

3 • 3 . I. Co n c e i tos c e n t r a i s 

o fato de os conceitos de educação e saúde cami-

nharem lado a lado nos artigos estudados chama atenção pa

ra a existência de outros conceitos aí implicados, elemen-

tos que vão oferecer possibilidade de melhor se compreen-

der a relação entre educação e saúde, além de fornecer in

dicações marcantes para a pesquIsa como um todo. 

Chama atençao do pesquisador a preocupaçao dos au 

tores com os temas da higiene aZimentar e da defesa sanit~ 
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~ia. Tem-se com segurança que estes sao conceitos nuclea-

res na discussão da relação escola-defesa da saúde, no con 

texto dos artigos estudados. 

a) Higiene alimentar 

A higiene alimentar foi entendida corno alimenta

ção adequada, da qual decorreria a situação de saúde. A r~ 

lação entre os dois elementos poderia ser traduzida na fra 

se de CP: "a higiene é um fator de saúde". (15j) poder-se=

ia, entretanto, indagar a que a alimentação deveria ser 

adequada para que se constituísse em fator de saúde? Deve

ria ser adequada às necessidades do organismo, considerava 

o texto. A ação da escola no sentido de implantar uma poli 

tica de higiene alimentar junto aos alunos, visaria a cor

reção: 19) de hábitos errados de alimentação e, 29) das de 

ri,·z't-:;II,·I:a:~ (.li><)('":lI11:,~(W geradas pela pobreza e impossibilida

de econômica de os pais alimentarem seus filhos "adequada

mente". 

Cultu~a Pol{tica afirmava que 

"A higiene alimentar na escola deverá começar pela 
merenda. Fornecendo ao aluno a merenda diâti~ a es 
cola contribui, não só para a formação de bons h~ 
bitos alimentares, corno também para o provimento 
de urna boa quota da ~ação limentar, necessária à 
economia orgânica da criança". (! 91+ ) 

Verifica-se a preocupação com os resultados a cur 

to e longo ·prazos: ao mesmo tempo em que se queria alimen

tar melhor o escolar para que seu desempenho melhorasse, 

pretendia-se que, do contato diário com práticas adequadas 

de alimentação, nascesse urna atitude diferente diante des

ta. A criação de novos hábitos (ditos adequados) seria fru 

to de doutrinação e da prática corretas. A p~ática da hi

giene alimentar na escola geraria o seu hábito. Supunha-se, 

então, que através de exercício continuado desta política, 

ter-se-ía corno resultado a longo prazo, a mudança de hábi-

tos alimentares no âmbito das famílias das crianças, dado 

que estas, levariam para casa os preceitos de higiene ali-
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mentar aprendidos na escola. 

Observe-se, ainda, que a preocupaçao com a higie

ne nao contemplava apenas sua vertente dita alimentar. À 

pregação por ,uma alimentação adequada às necessidades f{si 

cas das crianças em idade escolar - a higiene alimentar -, 

aliava-se também a defesa da higiene corporal. A alimenta

ção escolar adequada nao teria resultados positivos se 

"( ••• ) a criança nao for submetida a outros regimes de v~

da intelectual e física". (195) Nenhum sucesso adviria da 

programação de higiene alimentar se esta não se estendesse 

ainda a outros momentos da vida das crianças, como o banho, 

a 1 i m p e z a dos de n t e seu n h as, dos c a b e los, e t c. e a i n da que 

" ê preciso associar os bons hábitos alimentares aos há 

bitos de higiene corporal".(196) Também esses hábitos hi-

giênicos deveriam ser, a médio e longo prazos, 

dos às famílias dos escolares. 

transmiti-

A higiene alimentar, como já foi referido, teria 

caráter preventivo, tanto quanto "curativo", na medida em 

que guardaria em suas práticas, normas a serem seguidas p~ 

las crianças e suas famílias, a fim de que a alimentação 

considerada adequada fosse adotada. 

Ocorre que nesta cadeia em que se ligam o cultivo 

da saúde dos escolares, e os hábitos de higiene (alimentar 

e corporal), o caráter preventivo desta campanha merece 

destaque. Isto se dá porque o último elo de tal corrente 

tem o nome de raça. (197) A defesa eugênica, o aperfeiçoa

mento eugênico da raça são as proposições finais de alguns 

dos colaboradores de Cultura Pol{tica. Com esse espírito é 

que CP considerava que 

"A higiene alimentar dos escolares interessa enorme
mente à assistência social. A higiene é um fator de 
saúde. A alimentação adequada às necessidades do or 
ganismo contribui para o aperfeiçoamento eugênicõ 
da raça". (i 9 8 ) 

-A preocupaçao com a eugenia da raça, com a cria-

çao de condições para que as gerações futuras fossem me-
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lhor dotada$ em termos geneticos era demonstrada com a 

franqueza de quem se referia a um terna corriqueiro àquela 

epoca, sem eufemismos de qualquer espécie e constituía-se 

no ponto de referência dos discursos sobre o papel das "hi 

g i e n e s" _. d o c o r p o e d o e s p í r i t o - n a e s c o I a e n o I a t', no 

presente e no futuro fundamentalmente, no que tinha (ou de 

veria ter) de efeito multiplicador. 

Pretendia-se que a açao da escola vencesse tempo 

e espaço, colaborando para a geração de homens 

saudáveis de quem a pátria precisaria. 

fortes e 

A revista expressava que, tanto em casa corno na 

escola, a alimentação das cr1anças era deficiente. Nesta 

situação, ficava prejudicado o escolar cujas 

diárias se dividiam entre estes dois locais. A 

atividades 
~ 

consequen-

c1a da omissão da família e da escola era a perda em " -sau-

de, inteligência e capacidade de trabalho", ou seja, a de

cadência física e intelectual dos indivíduos. Na medida em 

que o escolar era visto corno futuro componente da força de 

trabalho e futuro reprodutor da espécie, comprometia-se a 

possibilidade de urna raça de homens fortes e sadios, 

o trabalho e para a reprodução sexual. 

o equilíbrio entre o desenvolvimento físico 

desenvolvimento mental era entendido como elemento a 

para 

e o 

ser 

concretizado pela higiene alimentar. As deficiências, refe 

ridas há pouco, na orientação da escola e da família, no 

sentido das "higienes", comprometeriam a "harmonia do de-

senvolvimento físico e mental" do escolar. 

Cultu~a Pol{tica considerava que 

"Os transtornos nascidos da má orientação na escolha 
dos alimentos produzem, mais cedo ou ~ais tarde, a 
baixa resistência orgânicaf ~ue se reflete sobre a 
vida intelectual tambem",( 9 ) 

e que a ausência da higiene alimentar, isto -e, da alimenta 

ção adequada, acarretaria a debilidade do organismo, tanto 

física como mentalmente. 
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Buscou-se a partir do discurso da adoção da polí-

tica de defesa sanitária inferir os elementos que -compoem 

este conceito e os principais temas decorrentes desta pre-

gaçao. 

A política de defesa sanitária era entendida como 

política de proteção das gerações e sua postulação tinha, 

quase sempre, a mesma intenção eugenizadora expressa no 

sub-item anterior. Referia-se a proteçao dos escolares 

através de alimentação adequada, assistência sanitária às 

escolas, assistência medica às crianças, criação e manute~ 

çao, na escola, de ambientes arejados e bem iluminados, o~ 

de deveriam funcionar as classes e as atividades de recrea 

çao, entre outros elementos. 

o conceito de defesa sanitária possuía, neste con 

texto, todos os tipos de implicações referidas no sub-item 

anterior, desde aquelas de caráter ideológico (defesa da 

raça, inculcação de hábitos e atitudes etc.) ate as que se 

referiam à morbidade da população escolar, -as precárias 

condições de vida de sua grande maioria etc. 

Os autores caracterizavam como sanitário o "rela-

tivo à saúde, à higiene", noção de resto, pertencente ao 

domínio do senso comum, inofensiva, sem outras implicações 

ou sugestões alem daquelas já referidas acima. 

Qual seria, porem, o significado da palavra defe

sa~ em páginas de Cultura Pol{tica, dedicadas a educação? 

Foi visto anteriormente que a questao da defesa 

sanitária tinha correlação estreita com a noção de prote-

ção das gerações presentes e futuras. A proteçao ou a defe 

sa são relativas, sempre, a uma situação existente dentro 

das casas dos escolares, ao chamado "ambiente familiar", no 

qual viviam os escolares. 

Os textos dedicados a esta questao pretendiam ce~ 

car as crianças de defesas contra a "atmosfera infecta" 

desses lares, (2oo)fruto, segundo os mesmos, da pobreza e 
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da falta de orientação dos pais quanto aos adequados méto

dos de higiene e alimentação. Cultura Pol{tica era contun-

dente na representação da situação vivida fora 

pelas crianças. Afirmava que estas 

da escola 

"( ••. ) por falta de Escolas maternais e Jardins de 
infância, onde passam o dia, são condenadas a viver 
perambulando pelas vielas sórdidas das zonas da mi
séria, entregues a si mesmas, expostas a todos os 
perigos de ordem moral e física. à noite, voltam pa 
ra o ambiente infecto do barracão ou do quarto da 
casa de cômodos, cubículos mal ventilados, úmidos, 
imundos, onde vive a família inteira em promiscuida 
de degradante". e 01) -

Dado esse quadro, o Estado deveria tomar a Sl a tarefa de 

propiciar o desenvolvimento de gerações aptas a participar 

da vida econômica do país, apesar das míseras condições de 

existência em que proliferava a população brasileira. Ti

nha-se a intenção de proteger alguém contra uma situação. 

tivos 

A defesa sanitária - em termos preventivos e cura 

visava possibilitar formas de sobrevivência às cri 

anças, ao mesmo tempo em que deveria lhes inculcar determi 

nados padrões e necessidades que (tal qual foi explicitado 

na questão da higiene alimentar, que nao era, senão uma fo~ 

ma de defesa sanitária) transmitidos aos pais e familiares, 

poderiam vir a contribuir na construção da perfeita euge

nia da raça. 

Parece que a intenção de defender nao visava ape

nas as "gerações". A defesa não era dos indivíduos, conS1-

derados em seu direito ao bem-estar, à educação, à saúde 

etc. Pretendia-se, em última instância, preservar nas gera 

çoes presentes e futuras, a força de trabalho (necessária 

à produção) e a coesão ideológica da pátria. O que se de

fendia, na realidade, era a sobrevivência de um determina

do Estado. 
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3.3.2. Educação e saúde 

a) a questao em geral 

Os principais pontos de destaque no texto examina 

dos neste sub-item referem-se i educação: 

- provida pelo Estado, integralmente (primária); 

- que possibilitasse ao egresso da escola engaja~ 

-se na produção, imediatamente, o que 

ser encarado de forma dupla: primeiro 

poderia 

porque 

previniria contra o desemprego em larga escala, 

foco de tensoes SOC1a1S e, segundo, pela neces

sidade de se otimizar o aproveitamento da força 

de trabalho e aumentar a produtividade do siste 
- . ma econom1CO; 

que utilizasse o jovem corno "mediador" entre a 

família e a escola; 

- que gerasse homens não só produtivos corno 

suficientes economicamente; 

au to 

que preparasse homens solidários e cooperativos; 

- voltada para as camadas pobres da população. 

Deve-se chamar a atençao para o fato de que os 

textos fazem referência apenas i criança pobre. Era esta 

que deveria ser higienizada, alimentada, tratada, profis -

sionalizada, defendida enfim. Ela compunha a grande ma10-

ria das crianças em idade escolar e parecia sucumbir ã fo

me, ã doença e ã falta de orientação sanitária. 

O futuro da raça, da força de trabalho indispens~ 

vel ã economia do pais dependia da intervenção dos poderes 

públicos. Corno afirmava CP a decadência do nível mental e 

físico do escolar seria causada, em grande parte, por ali

mentação deficiente. Ou seja, a fome degeneraria corpos e 

espíritos. Haveria que exterminá-la, mantendo-os aptos ao 

serviço da pátria, ideológica e economicamente. 
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Cultura Pol{tica preocupava-se com "( ••• ) as cri-

anças que habitavam as favelas, os cortiços e as casas de 
(202) -cômodos ( .•. ) e propunha a criaçao, pelo governo, de 

parques para pré-escolares. O que se pretendia era a cria-

ção de um ambiente que permitisse "( .•• ) o desenvolvimento 

da personalidade global da criança, i s to -e, o seu desenvol 

vimento harmonioso sob o tríplice aspecto: físico, moral e 

psíquico". (203) 

Educação e saúde na escola eram, entao, elementos 

de um mesmo programa. O saneamento de corpos e mentes, fa

zia-se necessário e seria através da defesa contra o ambi

ente em que os escolares viviam com suas famílias que a 

instituição escolar cumpriria seu papel, que era o de agr! 

gar os escolares dentro e fora da escola sob determinados 

padrões, tidos como válidos e legítimos. Fome, miséria, su 

Jelra, pobreza enfim, deveriam ser condições contra as quais 

a escola deveria intervir de forma que o egresso se tornas 

se realmente um homem útil, solidário, auto-suficiente,pr~ 

dutivo, embora aquelas condições continuassem presentes na 

sociedade e, provavelmente, em sua vida. 

b) higiene mental 

Alguns autores atribuíram a ma alimentação grande 

parte das ocorrências de debilidade mental entre as crian

ças. Como agravante, de par com as carências higiênicas e 

alimentares no âmbito familiar, o fato de a escola não 

prestar "assistência científica" a sua clientela infantil 

contribuiria para a existência de problemas psicológicos nas 
• (L04) • - -crlanças. Com a lntençao de propor soluçoes para este 

problema, alguns textos sugeriram a implantação de medidas 

visando ã higiene mental nas escolas. 

A açao em busca da higiene mental supunha cuida

dos científicos na "profilaxia do sistema nervoso, orienta 

da por pesquisas psicológicas". Distúrbios que as crianças 
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trouxessem deveriam ser detectados e sanados no seio da es 

cola que possibilitaria a pesquisa das anomalias, ao tempo 

em que facilitaria sua cura. (205) Higiene e cura mentais 

eram entendidas como adaptaçio dos escolares, como sociali 

zaçio sem choques ou traumas, feita através de um processo 

respeitoso e científico. 

A defesa da saúde mental dos escolares deveria le 

var em conta "pequenos defeitos do carater, ligeiras alte

raçoes do pensamento, certas irritabilidades, falta de ini 

ciativa, de atençio, falhas de memória et.". (206) Segundo 

tal raciocínio, sem analisar o sistema nervoso da criança, 

correr-se-ia o risco de não poder instruí-la, educa-la, so 

cializa-Ia. (207) 

Algumas maneiras para viabilizar esta açao de hi

giene mental (preventiva e curativa) foram sugeridas. 

Cultu~a Pol{tica acreditava que no respeito pela 

personalidade da criança, do contato (psicologicamente) es 

treito entre aluno ~ professor se deveria basear o esforço 

pela higiene mental do escolar. Outro tipo de forma viabi

lizadora para higienizar psicológicamente as crianças, en

contrava-se no estímulo às atividades de recreaçio de vez 

que, acreditava-se que ela possuía um papel na tarefa de 

socializar as crianças. A recreação infantil era considera 

da como 

"( ••. ) uma arma contra atitudes anti-sociais 
força capaz de impedir prejuízos de ordem 
tual e física lesivos à boa evolução do ser 
til".e0 8 ) 

a uma 
espiri
infan -

As atividades de recreaçio eram vistas como benefícios pa-

ra a personalidade e para o corpo da criança. Qualidades 

como espírito de observação e iniciativa, coragem, capaci

dade criadora, disciplina e gentileza seriam desenvolvidas, 

ao mesmo tempo em que os habitos de higiene corporal. Do 

ponto de vista do espírito, a recreação poderia, ainda, pr~ 

porcionar noções de- arte - através de atividades musicais, 
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de desenho e jardinagem - como também de literatura e de 

ciência. 

o lazer era tomado enquanto instrumento de SOC1a 

lização, através do qual se protegeria a higiene mental 1n 

fantil. 

o trabalho em prol da saúde mental das crianças 

deveria desenvolver-se, conforme os textos, nos Jardins de 

Infância, nas Aldeias Educacionais, nos Parques Infantis 

dedicados a pré-escolares. O importante era que se possibi 

litasse ã infância (juventude do futuro) condições de saú

de mental, sem as quais o papel do brasileiro trabalhador, 

ordeiro, produtor e reprodutor, estaria comprometido. 

Para terminar este estudo, parece interessante 

transcrever trecho do artigo que resume o pensamento de 

Cultupa Pol{tiea sobre o papel da ação escolar: 

"o intuito da educação é incisar tumores do pessimi~ 
mo e inocular nas veias da mocidade uma anti toxina 
saudável que poderemos denominar de "otimisroo sabi
do". Devemos fortalecer a iniciativa pessoal, dando 
ã criança energia, coragem, idéias de moral elevada 
e força para viver com alegria".eo 9

) 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação tem sido, ao longo da história, um 1m

portante recurso de difusão ideológica e a organizaçao es

colar tem funcionado como elemento altamente valorizado p~ 

los governos. 

A atençao dedicada pelos governantes a temática 

educacional e a maneira pela qual esses representantes do 

pensamento oficial definem a política e os objetivos nessa 

área são argumentos fortes em favor da suposição de que a 

educação, "além de ser uma prática através da qual se pro -

cessa parte importante da socialização e do ajustamenro dos 

homens ã sociedade (aos interesses nela dominantes) -e, tam 

bém, recurso com que contam os grupos sociais para viabili 

zarem seus projetos políticos 
~ . 

e econom1COS. - . O propr10 pre-

sidente Vargas demonstrou tal interesse, em 1940, ao defen 

der o projeto de colonização interna intitulado "Rumo ao 

Oeste", através do qual o governo pretendia "levar as fro~ 

teiras econômicas até as fronteiras políticas" promovendo 

a ocupação dos "espaços vazios" e seu aproveitamento econ-ª. 

mico. O presidente privilegiava a educação como instrumen

to da política de integração nacional ao afirmar: 

"Continuam, entretanto, os vastos espaços despovo~ 
dos, que não atingiram o necessário clima renovador, 
pela falta de toda uma série de medidas elementa -
res, cuja execução figura no programa do governo e 
nos propósitos da administração destacando-se, den 
tre elas, o saneamento, a educação e os transpor= 
tes".e) 

Na discussão dos objetivos educacionais buscou-se 

compreender como a ideologia oficial conceituava a questao 

educacional e como os objetivos oficiais eram conjugados a 

essa conceituação. Observou-se, então, que através do pro-

cesso educativo, o ~stado esperava ricos frutos em termos 

políticos, adestrando, socializando, nacionalizando o ho

mem brasileiro. 



126 

A educação, na cencepçao de CP era um processo 

fI\le preparava o homem para a vida - intelectual, moral e 

fisicamente. Educação e vida haveriam de desenrolar-se no 

palco montado pelo Estado autoritário que pretendia colher 

os frutos da ação educativa. 
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NOTAS 

J. VARGAS, Get~lio. As diretrizes da nova pol{tica 

no Brasil. p. 284-5. Apud. Otavio Guilherme Velho, op. cito 

p. 147-8. 



BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

ALMEIDA JÚNIOR, Antonio Ferreira. Os objetivos da escola 

primária rural. Revista Brasileira de Estudos Pedagógi

cos. Rio de Janeiro, 1(1):29-35, jul. 1944. 

ALTHUSSER, Louis. Ideologia e aparelhos ideológicos do Es

tado. Lisboa, Presença, 1974. 120 p. 

BASBAUM, Leôncio. História sincera da República. são Paulo, 

Alfa-Omega, 1975-1976. v.3. 252 p. 

BAUDELOT, C. & ESTABLET, R. L'école capitaliste en France. 

Paris, Maspero, 1972. 336 p. 

BISSERET, N. A ideologia das aptidões naturais. In: Durand, 

Jos~ Carlos Garcia (org.). Educaçao e hegemonia de clas 

se. Rio de Janeiro, Zahar, 1979. p. 30-67. 

BOMENY, Helena Maria Bousquet. Organizaçao nacional da JU

ventude. A política de mobilização da juventude no Est~ 

do Novo. Rio de Janeiro, CPDOC-INDIPO-FGV, 1981. 56 p. 

(Documento de trabalho). 

BOURDIEU, pierre & PASSERON, Jean C1aude. A reproduçao. E

lementos para uma teoria do sistema de ensino. Rio de 

Janeiro, Francisco Alves, 1975. 238 p. 

CALAZANS, Maria Ju1ieta Costa et a1ii. Estudo retrospecti

vo da educaçao rural no Brasil. Rio de Janeiro, IESAE/ 

FGV, 1979. (Relatório de pesquisa). Mimeo. 

CAMPOS, Francisco. Estado nacional. D.N.P. 1938. 

CARONE, Edgard. O Estado Novo. são Paulo, DIFEL,1976. 387p. 

----o A terceira República. são Paulo, DIFEL, 1976. 585p. 

CHACON, Vamireh. Estado e povo no Brasil. As experiências 

do Estado Novo e da democracia popu1ista, 1937/1964. Rio 

de Janeiro, José Olympio, 1977. 259 p. 

\ , 



129 

CHAUf, Marilena. Apontamentos para uma crítica da Ação 1n

tegralista Brasileira. In: Ideologia e mobilização pop~ 

laJt. Rio de Janeiro, CEDEC/Paz e Terra, 1978. p. 17-149. 

COUTINHO, Carlos Nelson. A democracia como valor universal. 

En~ontJto~ ~om a ~ivilização bJta~ileiJta. Rio de Janeiro, 

(9):33-47, 1979. 

CUNHA, Celio da. Edu~ação e autoJtitaJti~mo no E~tado Novo. 

são Paulo, Cortez, 1981. 176 p. 

DUARTE, Paulo. PJti~ão, exIlio, luta. Rio de Janeiro, Zélia 

Valverde, 1946. 295 p. 

DURKHEH1, t::mile. Edu~ação e ~oc.iologia. lO.ed. são Paulo, 

Melhoramentos, 1975. 91 p. 

FAUSTO, Boris. Pequenos ensa~os de história da República. 

(1889-1945). Cad(!JU!(d CEBRAP, nQ lO. 

FIGUEIREDO, Marcus. Cultura política: revista teórica do 

Estado Novo. Vado~, Rio de Janeiro, (4):221-46, 1968. 

FLÔRES, Luiz Felipe Baêta Neves. O c.ombate do~ ~oldado~ de 
CJti~to na teJtJta do~ papagaio~. Rio de Janeiro, Forense

Universitária, 1978. 175 p • 

---. O paJtadoxo do c.oJtinga e o jogo do podeJt e ~abeJt. Rio 

de Janeiro, Achiamé, 1979. 174 p. 

GAMBINI, Roberto. O duplo jogo de Getúlio VaJtga~: inf1uên-

cia americana e alemã no Estado Novo. são Paulo, Ed. Srm 

bolo, 1977. 175 p. 

GOLDMANN, Lucien. ° todo e as partes. In: Vial~ti~a e c.ultu 

Jta. Rio de Janeiro, Paz e Terra. 1976. p. 3-25 • 

--- . Ci~nc.ia~ humana~ e 6ilo~06ia. 4.ed. são Paulo, D1FEL, 

1974. 118 p. 



GRAMSCI, Antonio. O~ intelectuai~ e a onganizaç~o da cultu 

na. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1968. 244 p. 

GRUPPI, Luciano. O conceito de hegemonia em Gnam~ci. Rio 

de Janeiro, Graal, 1978. 142 p. 

GUILHERME VELHO, Otávio. Capitali~mo autonitânio e campe~~ 

nato. são Paulo, DIFEL, 1976. 261 p. 

MARTINS, Wilson. Hi~t6nia da intelig~ncia bna~ileina. S~o 

Paulo, Cultrix-EDUSP, 1977. vol.VII (1933-60). 

MARX, Karl. A ideologia alem~ e outno~ e~enito~. Rio de Ja 

neiro, Zahar, 1965. 

MEDEIROS, Jarbas. Ideologia autonitânia no Bna~il. 

1945). Rio de Janeiro, FGV, 1975. 628 p. 

( 1930-

MICELI, Sérgio. IHtt,eectua-<~ e cla~~e dúr.-<gtHte no Bna~il 

(1920-1945). são Paulo, DIFEL, 1979. 210 p. 

MOTA, Carlos Guilherme. Ideologia da cuLtuna bna~ileina 

(1933-1974). são Paulo, Âtica, 1977.303 p. 

QUEDA, Oriovaldo & SZMRECSÂNYI, Tamas. O papel da educaçio 

escolar e da assistência técnica. In: Vida nunal e mu

dança 6ocial: leituras básicas de sociologia rural. 2.ed. 

são Paulo, Nacional, 1976, capo 17. p. 216-31. 

SCHAFF, Adam. A definição funcional da ideologia e o pro

b 1 e m a do" f i m dos é cu 1 o d a i d e o 1 o g i a" • In: I d e o l o g ia e 

cla~~e~ ~oeiai6. são Paulo, Documentos, 1968. p. 7-23. 

SILVA, Marinete dos Santos. A edueaç;o bna~ileina no E~ta

do Novo. são Paulo, Livramento, 1980. 

SKIDMORE, Thomas E. Bna~il: de Getúlio Vanga6 a Ca~telo 

Bnaneo (1930-1964). Rio de Janeiro, 1969.512 p. 



I 

1'31 

SODR~, Nelson Werneck. SInte~e da hi~tõ~ia da Qultu~a b~a

~ilei~a. 3.ed. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 

1974. 136 p. 

SOLA, Lourdes. O golpe de 37 e o Estado Novo. In: B~a~il 

em pe~~peQtiva. 8.ed. são Paulo, DIFEL, 1977. p.256-82. 

TEIXEIRA, Anfsio. Peque~a int~oduçao ~ 6ilo~o6ia da eduQa-
-çao. 7 ed. são Paulo, Nacional, 1975. 156 p. 

TOGLIATTI, Palmiro. Liç~e~ ~ob~e O 6a~Qi~mo. são Paulo, Ed. 

Ciências Humanas, 1978. 137 p. 

TRINDADE, H~lgio. I~teg~ali~mo: O 6a~Qi~mo b~a~ilei~o da 

déQada de 30. são Paulo, DIFEL/Porto Alegre-URFS, 1974. 

VIEIRA, Evaldo Amaro. Olivei~a Vialla e O e~tado Qo~po~ati

vo - um e~tudo ~ob~e Qo~po~ativi~mo e auto~ita~i~mo.São 

Paulo, Grijalbo, 1976. 

WILLIAMS, Raymond. Ma~xi~mo e lite~atu~a. Rio de Janeiro, 

Zahar, 1979. 215 p. 



I 

FONTES PRIMÁRIAS 

1. IBIAPINA, J.de Matos. A verdade sobre o ensino secundá

rio. Cultura Pol{tica, Rio de Janeiro, 1(2):54-64, 

abro 1941. 

2. VIEIRA, Oldegar. A organização da juventude brasileira. 

Cultura Pol{tica, Rio de Janeiro, 1(2) :155-66, abro 

1941. 

3. FEITAL, Neuza. Educação nacionalista no Distrito Fede-

ral. Cultura Pol{tica, Rio de Janeiro, 1(3) :141-6, 

maio, 1941. 

4. AZEVEDO LIMA. O problema do prédio escolar no Distrito 

Federal. Cultura Pol{tica, 1(5) :77-103, jul. 1941. 

5. MOREL, Edmar. Pela educação e pela saúde da criança ce~ 

r e n se. Cu lt u l' a r o l { t i e a , R i o d e J a n e i r o, 1 ( 5) : 2 1 9 - 2 3, 

ago. 1941. 

6. AMARO, Austen. Educação política. Cultura Pol{tica, Rio 

de Janeiro, 1(6):28-31, ago. 1941. 

7. COSTA, Dante. Merenda escolar brasileira. Cultura Pol{

tica, Rio de Janeiro, 1(7):72-9, sete 1941. 

8. MORAIS, Deodato de. Educação e Estado Novo. Cultura Po

l{tica, Rio de Janeiro, 1(9):26-36, novo 1941. 

9. PINHEIRO, Raimundo. O papel da escola na obra do apro

veitamento da Amazônia. Cultura Pol{tica, Rio de Ja

neiro, 1(10):76-82, dez. 1941. 

10. COSTA, Dante. A recreação infantil: problema sociaL.Cui 

tura Pol{tica, Rio de Janeiro, 2(12) :24-30,fev.1942. 

11. VERÍSSIMO, José Inácio. Aspectos da evolução cultural 

de nosso exército. Cultura Pol{tica, Rio de Janeiro, 

2(12):57-64, fev. 1942. 

12. NOVA realização social das "Aldeias educacionais" (A). 

Cultura Pol{tica, Rio de Janeiro, 2(12):195-7, fev. 

1942. 



2 

13. ANDRADE, Noemi Alcântara Bonfim de. A higiene alimentar no 

serviço social das escolas. Cuttupa potltica, Rio de Ja 

neiro, 2(13):23-9, mar. 1942. 

14. BONFIM, Pedro Calheiros. As escolas estrangeiras no Brasil. 

Cultupa Polltica, Rio de Janeiro, 2(13) :30-4, mar. 1942. 

15. PANORAMA da atividade governamental. Cultupa Polltica, Rio 

de Janeiro, 2(13):201-10, mar. 1942. 

16. ALVIM, Mariana Agostini de Vilalba. Parques infantis como 

centro de assistência social ao pré-escolar. Cultupa Po 

1 l t i c a, R i o de J a n e i r o, 2 ( 15) : 32- 4 9, ma i o, 1942. 

17. BACKEUSER, Everardo. A educaçio primiria como fator da uni 

dade nacional. Cultupa Polltica, Rio de Janeiro, 2(15): 

64-71, maio, 1942. 

18. NEWLANDS NETO, Tomaz. O estudante estrangeiro em face da 

legislaçio federal do ensino superior. Cultupa Polltic~ 

Rio de Janeiro, 2(16):132-4, jun. 1942. 

19. LEI orgânica do ensino secundário. Cultupa polltica, Rio 

de Janeiro, 2(16):278-99, jun. 1942. 

20. FONSECA, Roberto Piragibe da. As faculdades católicas do 

Rio de Janeiro. Cultura polltica, Rio de Janeiro, 2(18): 

138-44, ago. 1942. 

21. VIEIRA, 01degar. A Juventude 3rasileira e o escotismo. Cul 

tupa polltica, Rio de Janeiro, 2(19):76-84, sete 1942. 

22. LIMA, José Augusto de. Os "fins" educacionais na reforma 

Capanema. Cultupa polltica, Rio de Janeiro, 2(19):85-8, 

sete 1942. 

23. ROLIM, Inácio de Freitas. A escola nacional de Educação Fi 

sica e Desportos. Cultupa Polltica, Rio de Janeiro, 2 

(19): 246-8, set. 1942. 

24. VENÂNCIO FILHO, Francisco. O problema da educaçio rural. 

Cultupa poZltica, Rio de Janeiro, 2(20):141-3,out.1942. 

25. ALVIM, Mariana A. de V. A m1ssao social dos parques infan

tis. Cultupa polltica, Rio de Janeiro, 2(20) :144-9, out. 

1942. 



, 

3 

26. MINIST~RIO da Educação e Saúde no quinqUênio 1937-1942 (O). 

CuZtura PoZ{tica, Rio de Janeiro, 2(2l):2l-38,nov.1942. 

Edição Especial. 

27. VIANA, Helio. A história do Brasil no quinqUênio 1937-1942. 

CuZtura PoZ{tica, Rio de Janeiro, 2(2l):355-62,nov.1942. 

Ed. Especial. 

28. REGO, Alcides Marinho. Formação profissional no Brasil.Cu! 

tura PoZ{tica, Rio de Janeiro, 2(22) :41-5. dez. 1942. 

29. VENÂNCIO FILHO. A escola de aperfeiçoamento de Belo Hori

zonte. Cultura PoZ{tica, 2(22):130-2, dez. 1942. 

30. ALMEIDA JÚNIOR, A. A técnica do ensino em função das fi na li 

dades da escola superior. CuZtura PoZ{tica, Rio de Janei 

ro, 3(23): 62-70, jan. 1943. 

31. ABU-MERHY, Nair Fortes. A econom~a doméstica e a reforma 

Capanema. Cultura PoZ{tica, Rio de Janeiro, 3(23) :71-5, 

jan. 1943. 

32. GUIMARÃES FILHO, Alphonsus de. O cinquentenârio da Facu1da 

de de Direito da Universidade de Minas Gerais. CuZtura 

PoZ{tica, Rio de Janeiro, 3(23):76-8, jan. 1943. 

33. VENÂNCIO FILHO, Francisco. Primitivo Moacir e a história 

da educação. CuZtura PoZ{tica, Rio de Janeiro, 3(24): 

95-7, fev. 1943. 

34. MORAIS, Deodato. Escola do trabalho, escola naciona1izado

ra. CuZtura PoZ{tica, Rio de Janeiro, 3(24):98-l03,fev. 

1943. 

35. BONFIM, Pedro Calheiros. A política de nacionalização do 

ensino. CuZtura PoZ{tica, Rio de Janeiro, 

abro 1943. 

3(26):94-9, 

36. MACHADO FILHO, Aires da Mata. A reforma Capanema e o enS1-

no da lIn~ua. CuZtura PoZ{tica, Rio de Janeiro, 3(26): 

100-5, abro 1943. 

37. VENÂNCIO FILHO. Os pareceres de Rui Barbosa. CuZtura PoZ{

tica, Rio de Janeiro, 3(26) :105-9, abro 1943. 



4 

38. VENÂNCIO FILHO. Os pareceres de Rui Barbosa 11. Cultura Po 

lí.tica~ Rio de Janeiro, 3(28) :131-4, jun. 1943. 

39. VIANA, Hélio. Ensino e conceito de história da América. 

Cultura Polí.tica~ Rio de Janeiro, 3(28) :148-58, jun.1943. 

40. LACERDA, Virgínia Cortes de. O conceito de unidade didáti

ca e o ensino das línguas. Cultura Polí.tica~ Rio de Ja

neiro, 3(29):41-9, jul. 1943. 

41. VENÂNCIO FILHO, F. Um grande educador: João Pedro de Aqui

no. Cultura Polí.tica~ Rio de Janeiro, 3(29):49-54, jul. 

1943. 

42. HEITOR, Luiz. A escola nacional de música e as pesquisas 

de folclore no Brasil. Cultura Polí.tica~ Rio de Janeiro, 

3(30):153-5, ago. 1943. 

43. ZBROZEK, Jerzy. Para uma reforma do ensino super10r das 

ci~ncias sociais. Cultura Polí.tica~ Rio de Janeiro, 3 

(32):73-84, sete 1943. 

44. VENÂNCIO FILHO, F. A educação física. Cultura Polí.tica,Rio 

de Janeiro, 3(32):85-7, sete 1943. 

45. M~S de realizações governamentais (Um). Julho de 1943. Cul 

tura Polí.tica~ Rio de Janeiro, 3(32):207-18, sete 1943. 

46. VENÂNCIO FILHO, F. A transmissão da cultura: história da 

educação. Cultura Polí.tica~ Rio de Janeiro, 3(33):174-7, 

out. 1943. 

47. "ESCOLA Darcy Vargas" e os novos rumos da pesca no Brasil (A). 

Cultura Polí.tica~ Rio de Janeiro, 3(34) :142-45, novo 1943. 

48. VENÂNCIO FILHO, F. Condorcet, o fundador da educação demo

crática. Cultura Polí.tica~ Rio de Janeiro,3(35):196-202, 

dez. 1943. 

49. MENEZES, Djacir. A propósito do plano de reforma dos cur

sos de ciências sociais. Cultura Polí.tica~ Rio de Janei 

ro, 4(36):148-53, jan. 1944. 

50. PEREGRINO JÚNIOR. Sentido político e biológico da educação 

física. Cultura Polí.tica~ Rio de Janeiro, 4(36) :154-63, 

jan. 1944. 



• 

5 

51. MARINHO, Inezi1 Pena. Evolução da educação física no Bra

sil: Brasil-colônia 1500-1822. Cultura Pol{tica~ Rio de 

Janeiro, 4(36):164-72, jan.1944. 

52. ALVIM Mariana Agostini de Vi1a1ba. Parques infantís' como 

centros de assistência ao pré-escolar. Cultura Pol{tic~ 

4(36):173-86, jan. 1944. 

53. RODRIGUES, Ruth Costa. Um - com o esforço educacional. Cul 

tura Pol{tica, Rio de Janeiro, 4(36):187-9, jan. 1944. 

54. CAVALCANTE, A. de Lira. Higiene mental da criança no perí~ 

do escolar. Cultura pol{tiea, Rio de Janeiro,4(36):190-

196, jan. 1944. 

55. VENÂNCIO FILHO, F. A educação nos países da América. Cultu 

ra pol{tiea, Rio de Janeiro, 4(37):201-4, fev. 1944. 

56. LACERDA, Virgínia Cortes de. ° humanismo e o sentido uniti 

rio da vida. Contribuição para o estudo da Reforma Cap~ 

nema. Cultura Pol{tica, Rio de Janeiro, 4(38):148-52, 

mar. 1944. 

57. MARINHO, Inezi1 Pena. Evolução da educação física no Bra-

sil - Brasil Império 1822-1889. Cultura Pol{tica, Rio 

de Janeiro, 4(38):153-63, mar. 1944. 

58. BELO, Rui de Aires. Notas sobre educação rural. Cultura Po 

l{tica~ Rio de Janeiro, 4(38):164-7, mar. 1944. 

59. MARINHO, Inezi1 Pena. Evolução da educação física no Bra

sil - Brasil República - 1~ fase: 1889-1930. Cultura Po 

l{tica~ Rio de Janeiro, 4(39):123-41, abro 1944 • 

60. ABU-MERHY, Nair Fortes. A importância da "simpatia" na edu 

cação física. Cultura Pol{tica, Rio de Janeiro, 4(39): 

145-50, abro 1944. 

61. JOS~ AUGUSTO. política americana de educação. Cultura Poli 

tica~ Rio de Janeiro, 4(40):58-68, 1944. 

62. MARINHO, Inezi1 Pena •. Evo1ução da educação física no Brasil 

- Brasil República - 2~ fase: 1930-1937. Cultura Pol{ti 

ca, Rio de Janeiro, 4(40):69-77, maio, 1944. 



6 

63. MARINHO, Inezil Pena. Evolução da educação física no Bra~ 

sil - Brasil República - 3~ fase: 1937-1943. Cultura Po 

l{tica., Rio de Janeiro, 4(41):92-111, jun. 1944. 

64. ABU-MERHY, Nair Fortes. A "imitação" na educação física. 

Cultura Pol{tica, Rio de Janeiro, 4(41): 114-8, jun. 1944. 

65. PREÇO do livro didático (O). Cultura Pol{tica., Rio de Ja

neiro, 4(42):60-74, ju1. 1944. 

66. RESSENCOURT, Eugene. ° ensino da pronúncia. A situação 1n

tra-lingual e o caminho metodológico. Cultura Pol{tica., 

Rio de Janeiro, 4(43):177-190, ago. 1944. 

67. MARINHO, Inezil Pena. A educação na evolução constitucio

nal do Brasil: Cultura Pol{tica., Rio de Janeiro, 4(44}: 

37-49, sete 1944. 

68. SALGADO, Álvaro. A radiodifusão educativa nos Estados Uni

dos. CuLtura rol{tica., Rio de Janeiro, 4(44):50-5, sete 

1944. 

69. 

70. 

----o A radiodifusão educativa na Inglaterra. Cultura Po

l{tica., 4(47):115-20, dez. 1944. 

----o A radiodifusão educativa na Argentina. Cultura Poli 

tica., Rio de Janeiro, 5(48):58-74, jan. 1945. 

71. MELO CANSADO. A função da universidade no Brasil. Cultura 

Pol{tica., Rio de Janeiro, 5(48):75-8, jan. 1945. 

72. LIMA FIGUEIREDO. Pré-mobilização e educação. Cultura Pol{

tica., Rio de Janeiro, 5(49) :55-63, fev. 1945. 

73. CORREIA LIMA. Mobilização moral e psíquica. Cultura Pol{ti 

ca., Rio de Janeiro, 5(49):64-78, fev. 1945. 

74. SALGADO, Álvaro. Radiodifusão educativa no Uruguai. Cultu

ra Pol{tica., Rio de Janeiro, 5(49):79-84, fev. 1945. 

75. MARINHO, Inezil Pena. A educação física, elemento indisso

ciável da educação. Cultura PoZ{tica., Rio de Janeiro, 5 

(50):163-85, abr./maio, 1945. 



A N E X O 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

Autores e textos citados por 

CuZtuY'a PoZÍ-tica 



A N E X O 

Autores e textos citados por Cultura Pol{tica 

A organizaçao deste anexo tem dois objetivos lme-

diatos: o primeiro é o de indicar as fontes de referência 

onde os autores explicitamente declararam ter tomado como 

suas as idéias e ideologias que expressavam. Raramente um 

autor ou um texto foi citado com o objetivo polêmico de 

ser contraditado. O segundo objetivo é o de sistematizar, 

com vistas a estudos futuros, a indicação de fontes de 

inestimável importância para o conhecimento do 

e da educação estadonovistas. 

pensamento 

As referências bibliograficas encontram-se em or-

dem alfabética por autor, t~o complctan quanto 

uma vez que nem sempre, no correr dos artigos de 

Pol{tica, foram citadas de maneira sistematizada: 

pODs{vel, 

Cul~ura 

algumas 

vezes apenas o autor era indicado. Em seguida à referência 

bibliográfica encontra-se o número do artigo de Cultura Po 

l{tica de onde a mesma foi retirada (ver Fontes primárias). 



REFER~NCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. ABBOT, Wa1do. Handbook of broadcasting. Nova York, 

2.ed~ 68 

1941, 

2. ABREU, Eduardo Augusto Pereira de. Estudos higi~nicos so

bre educação f{sica, inteZectuaZ e moraZ do soZdado, 

1867. 57 

3. ACCIOLY, S. Ginástica feminina. Rio de Janeiro, 1932. 62 

4. ADLER, A1fred. A ciência da natureza humana. são Paulo, Na 

ciona1, 1939. 16, 52 

5 • -------o A 
. - . c&enc&a de viver. Rio de Janeiro, José Olympio, 

1940. 52 

6. ADRIEN, Estevam Lange & CAMARGO, José Campos. Jogos ginás

ticas para uso das escolas. são Paulo, 1915. 59 

7. AGUAYO, A.M. Filosofia da educação. são Paulo, 

Acadêmica, 1937. 75 

Livraria 

8. AGUIAR, Luís de Souza. Das reZações entre o desenvoZvime~ 

to f{sico e o desenvoZvimento inteZectuaZ. Rio de Janei 

ro, 1928. Tese. 59 

9. ALARCÃO, A.S. Tábua de três dimensões para cáZculo de vaZa

res biotipológicos. Rio de Janeiro, 1939. 63 

10. ALBUQUERQUE, A.T. PugiZismo. Rio de Janeiro, 1939. 63 

11. ALMEIDA, A.P. de. & FREITAS FILHO, L.de. O pré-escolar e 

sua mortalidade no Rio de Janeiro. Arquivos de Higiene, 

Rio de Janeiro, VII(2) :247, novo 1937. 52 

12. ALMEIDA, D.A. AZguns aspectos da educação f{sica. são Pau

lo, 1936. 62 

13. ALMEIDA, Francisco José de. Tratado de educação f{sica dos 

meninos, para uso da nação porguguesa. Lisboa, 1791. 51 

14. ALMEIDA JÚNIOR, A. BioZogia educacional. são Paulo, Nacio

nal, 1939. 75 

15. ALLPORT. 60 



16. ALVIM, D.F. Tenis. Rio de Janeiro, 1941. 63 

17. AMARAL, Odilon Penteado do. Coisas do futebol. 

1920. 59 

18. AMERICAN Journal of Education. 55 

4 

são Paulo, 

19. ANAIS da Biblioteca Nacional. Cultura Pol{tica. Rio de Ja

neiro, 1(6):282-3, dez. 1941. 27 

20. ANAl S do I tama ra ti. 27 

21. ANAIS do 111 Congresso de História Nacional. Cultura pol{

tica, Rio de Janeiro, 1(10):315-7, dez. 1941. 27 

22. ANAIS do 111 Congresso Sul riograndense de História e de 

Geografia. 27 

23. ANDRADE, L.M. Ação do f{sico Dobre o moral. Vitória, 1939.6.3 

24. ANDRADE, Maria Guilhermina Loureiro de. Kingerdarten ou 

Jardim de Infância Modelo. Seminário para jardineiras. 

Rio de Janeiro, Tip. Pereira Braga & Cia. 1887. 16, 52 

25. ANTIPOFF, He1ene. 54 

26. ANTONIO SgRGIO. Sobre educação primária e infantil. Lisboa, 

Ed. Inquerito, 1939. 52 

27. ANUÁRIO do Museu Imperial. 27 

28. AQUINO, Ivo de. 1940. 35 

29. AQUINO, J.B. pedagogia da educação f{sica. são Pau1o,19ó9~63 

30. ARAÚJO, P.F.F. Os deficientes e acidentados. Rio de Janei

ro, 1941. 63 

31. · O exame médico biométrico. Rio de Janeiro, 1941.63 

32. · O grupamento homogênp-o. Rio de Janeiro, 1941. 63 

33. · A mulher e os desportos. Rio de Janeiro, 1941. 63 

34. ARMONDE, Amaro Ferreira das Neves. Da educação f{sica, in

telectual e moral da mocidade do Rio de Janeiro e sua 

influência sobre .a sa~dc. 1874. Tese apresentada i Fa

culdade de Medicina do Rio de Janeiro. 57 



5 

35. ATO ADICIONAL de 1834. 14,17, 35. 

36. ATO N9 767, de 09/01/1935,que criou, em são Paulo, o Ser

viço Municipal de Jogos e Recreio. 2S 

37. ÁVILA, B. Ant~opologia e desenvolvimento f{sico. Rio de 

Janeiro, 1940. 63 

38. AZEREDO, P. Guia pa~a competição e levantamento de pesos. 

Rio de Janeiro, 1943. 63 

39. AZEVEDO, Fernando de. 24 

4 O. --------o Antinous. são Paulo, 1920. 55 

41. . A cultu~a b~asilei~a. 46 

42. . Discu~so de posse do cargo de diretor geral da 

43. 

44. 

45. 

Instrução Pública do Distrito Federal, a 17/01/1927.59 

--------o Da educação f{sica. são Paulo, 1920. 59 

-------o A evo lução do e[;po~te no B~asi l. são Paulo, 1930.59 

-------. Novos caminhos e novos fi ns. 9 

46. . A ~efo~ma do ensino no Dist~ito Fede~al. são Pau 

lo, 1929. 59 

47. -------o Socio logia educaciona l. são Pau lo, N ac i onal. 194Q 75 

48. BACHELARD, G. Le nouvel esp~it scientifique. A1can, 1934.49 

49. BACKEUSER, Everardo. Est~utu~a pol{tica do B~asil. Notas 

p~évias. Rio de Janeiro, 1926. 17 

50. BAGINSKY. Handbuch de~schulhygiene. Stuttgart, 1898. 4 

51. BALDUS, Herbert & WILLEMS, Emílio. Dicioná~io de Etnolo

gia e Sociologia. são Paulo, Nacional, 1939. 35 

52. BANDEIRA, Herculano de Souza (pres.). 57 

53. BANDEIRA, Manuel. Guia de Ou~o P~eto. SPHAN. 27 

54. BANDEIRA FILHO, A.H.de Souza. O jardim infantil, sua natu 

~eza, seu fim e seus meios de ação. Rio de Janeiro, Tip. 

Nacional, 1883. i6, 52. 

55. BARBOSA, Rui. Pa~ece~es, 1882.37, 61 



,6 

56. BARBOSA, Rui. Refo~ma do ensino p~imá~io e vá~ias insti

tuições complementa~es da inst~ução pública. Rio de Ja 

neiro, Divisão de Educação Física, 1942. 63 

57. BARCELOS, N.L. Funcionamento de piscinas. são PaulG.1942.63 

58. BARRETO, Luís Carlos Moniz. T~atado de educação flsica e 

mo~al dos meninos de ambos os sexos. Lisboa, 1787. 51 

59. BARRETO, M.L. Alguns aspectos da educação flsica. são Pau 

lo, 1936. 62 

60. BASTOS, J.V. Alguns aspectos da educação flsica. são Pau

lo, 1936. 62 

61. BECKER, G.M. Educação flsica infantil. 

1942. 63 

Belo Horizonte, 

62. BÉLACHE, H.R. !-"dueaç>ão f'Í;:jica c:ientlj'ica - Ant~opomet~ia, 

Vitória, 1939. 63 

63. BERALDI, J.M. A ficha biomét~ica fundamental 

Calcaide". são Paulo, 1942. 63 

64. BÉRARD, Leon. 22 

65. BERGSON. 60 

"Salzano-

66. BERNARD, C1aude. De la physiologie gene~ale. Paris, Ha

chette, 1872. 4 

67. BERREDO. Anais histó~icos do Estado do Ma~anhão. 51 

68. BERT, Paul. Influence de la p~ession de l'ai~ atmosphé~i

que su~ la vie de l'homme. Paris, Jourdanet, 1875. 4 

69. BILLET, R.O. National su~vey of seconda~y education.193~.40 

70. BINNING, A.C. & BINNING, D.H. Teaching the social studies 

in seconda~y schools. Nova York, MacGraw-Hi11, 1935. 40 

71. BLACHE, P. T~atado p~ático de natação e salvamento.Paris.5S 

72. BLACKSTONE. 30 

73. BOCCIA. Medicina del t~abajo. 28 

74. BOIGEY, M. La cu~e d'exercice. Paris, Masson et Cie.1934.52 



7 

75. BOLETIM de edu(!a~'!ão f{sica. Rio de Janeiro, (3), 1941.75 

76. BONFI M, Manue 1. Lições de pedagogia. Ri o de J a ne i ro, 1915 •. ')9 

77. BONORINO, L.L. Histórico da educação f{sica. Vitória, 1931.62 

78. 

79 • 

--------o Jiu-jitsu na defeca pessoal. Rio de Janeiro,1933.62 

--------o Posições de partida e flexionamento simples. Rio 

de Janeiro, 1932. 62 

80. BORBA, Bonifácio. Escotismo e internacionalismo. Edit. da 

U.E.B. 1937. 2 

81. BORGES, Heitor Augusto (General). Discurso pronunciado no 

dia 7 de Setembro de 1940 e publicado na Revista AjuriJ 

1(10), set./aut. 1940. 2 

82. --------o Educação f{sica. Rio de Janeiro, 1940. 63 

83. BORGES, Pedro Manuel. Manual teórico-prático de ginástica 

escolar. 1886. 57 

84. BOSSING, Nelson L. Progre3sive methods of teaching in 

secondary schools. Cambridge, Houghton Miff1in Company, 

1935. 40 

85. BOUGET, Paul. 71 

86. BOUREL - RONCIERE. 4 

87. BOUTROUX. 60 

88. BOWDEN & MELBO. Social psychology of educatión. 64 

89. BRAUNE FILHO, C. Importância dos músculos abdominais. Rio, 

1941. 63 

90. BRECKINRIDGE, Arda de Acosta. The chi1ds right to p1ay. 

Monthly Bull of the Newark Dept. of Hea1th. Newark, 

1929. 10 

91. BRUNSCHWICG, Leon. Les ages de l 'intelligence. A1can,1937. 49 

92. BUREAU Internationa1 d'Education. L'enseignement ménager 

dans les écoles primaires et secondaires. Genebra,1941.31 

93. BURGERSTEIN & NETOLITZKY. Handbuch der schuhygiene. Jena, 

1902. 4 



8 

94. BURLAMAQUI, A. Ginástica nacional (capoeipagemJ, Rio de 

Janeiro, 1928. 59 

95. B UY SE, Orne r. Métodos amepicanos de educação. 34 

96. BRYANT, Sara Cone. Comment pacontep des histoipes à nos 

enfants. Paris, Fernand Nathan, 1932, 9.ed. 52 

97. CABRAL, A.C.M. O jogo e a educação. são Paulo, 1940. 63 

98. CABRAL, Luiz Gonzaga (Pe.). Jesu{tas no Bpasil. são Pau

lo, 1925. SI 

99. CAJAL. 54 

100. CALDAS, M. & CARVALHO, E. de. Manual de ginástica esco

lap. Rio de Janeiro, 1896. 59 

101. CALMON, Pedro. Hist5pia da civilização bpasileipa. sio 

Paulo, 1940. 51 

102. CAMINHA, Pero Vazo Capta a el Rei D. Manuel, em 19 de maio 

de 15 O O . R i o de J a n e i r o, 1939. 51 

103. CAMPOS, Francisco. 71 

104. 

105. 

106. 

----o Educação naciona l. Rio de Janeiro, Jose 01ympio. 49 

----o O Estado Nacional e suas dipetpizes. Rio de Ja

neiro, Imprensa Oficial, 1937. 35 

-----o Exposição de motivos da reforma do ensino nor

mal de Minas Gerais. 29 

107. CAMPOS, J. da Silva. Foptificações da Bahia. SPHAN. 27 

108. CAMPOS, Pedro Dias. Educação f{sica. sio Paulo, 1919. 59 

109. CANEPPA, V. Manual de equitação. Rio de Janeiro,1934. 62 

110. CARDIM, M. A educação f{sica na modepna ppática pedag5gi 

ca. Rio de Janeiro, 1929. 59 

111. CARDOSO, Vicente Licínio. 11, 37 

112. CARNEIRO LEÃO. 55, 61 

113. ----o Sociedade.pupal. Seus ppoblemas e sua educação. 

Rio de Janeiro, 1931. 14 

114. CARNEL UTTI. 30 



9 

115. CARREL.5U 

116. CARVALHO, A.R. Demonstração coletiva de ginástica fisi~ 

lógica. são Paulo, 1926. 59 

117. 

118. 

--------o Demonstração coletiva de ginástica pedagógica. 

são Paulo, 1927. 59 

------o A saúde como objetivo da educação fí.sica. são 

Paulo, 1930. 59 

119. CASSIDY, Rosa1ind. New directions in physical educatión 

for the adolescent girl. New York, Barnes, 1938. 75 

120. CASTELO BRANCO, P. Manual de massagem. 

1940. 63 

Rio de Janeiro, 

121. CASTRO, Aloisio de. Das desordens da marcha e seu valor 

clí.nico. Rio de Janeiro, 1904. Tese. 59 

122. CASTRO, Maria Antonieta de. & BRYINGTON, Pérola. Os pT'O 

blemas do pr~-escolar e seu reflexo na saúde do esco 

lar. Tese apresentada no 19 Congresso Nacional de 

Saúde Escolar, são Paulo, abril, 1941. 52 

123. CASTRO, L. Exame midico nos esportes. são Pau10,1938. 63 

124. 

125. 

126. 

-------o Indice de robustez. Rio de Janeiro, 1942. 63 

-------o RelatóT'io do Departamento de Assistência Social 

da Federação Metropolitana de Futebol. Rio de Janei

ro, 1943. 63 

--------o TubeT'culose e esporte. são Paulo, 1939. 63 

127. CHARRIER, Ch. La pedagogie vicue à l'icole des petits. 

Paris,Fernand Natan, 1929. 16, 25, 52 

128. CHILD Hea1th Organization of América. Health plays for 

schoo l chi ldren. 10 

129. CHLEUSFRAIRGUE. Psicologia del trabajo professional. 28 

130. CINTRA, M. A educação fí.sica e a educação sanitária nos 

CUT'SOS secundário e pT'í.máT'io de são Paulo. são Paulo, 

1940. 63 



10 

131. CLARK, Oscar. O século da criança. Rio de Janeiro,1940, 

2.ed. 4, 5, 15, 52 

132. CLAPAR~DE. Psicologia da criança. 64 

133. COLOMBO, A. Guia do professor de educação f{sica. Rio 

d e J a n e i r o, 1 9 4 1. 6 '3 

134. COMENIUS. 54 

135. COMO primeiros passos para elevar a cultura física 

mesma altura a que atingiram as outras duas, a 

-a 

men-

tal e a moral, nas escolas normais, complementares e 

grupos escolares. são Paulo, 1906. 59 

136. CONDORCET. Arte de aprender a contar. 48 

137. 

138. 

139. 

140. 

141. 

--------o Ensaio sobre cálculo inte9ral, 1765.48 

--------o Esquisse d'un tableau del'esprit humain.48 

--------o Rapport du l'instruction publique. 48 

------o Rapport SUl' l 'or'ganization génerale de l 'ins

truction publique. 17'i12. 48 

--------o Teoria dos cometas. 48 

142. CONSTANT, Benjamin. Quantidades negativas. 11 

143. COSTA, Dagmar Mede1a da. Influência do exerc{cio f{sico 

sobre o desenvo Zvimen to menta l da criança. 1928. Tese. ')9 

144. COSTA, Dante. Bases da alimentação racional. são Paulo, 

Nacional, 1940. 2.ed. 7 

145. 

146. 

147. 

148. 

-----.-. L' enfance et 1e cinema. BoL del Inst. Panam. 

de Pro tec. a la Infancia. Mon tevi deo, ab ri 1 t 1940. 10 

-------o Merendas escolares. Rio de Janeiro, Departame~ 

to Nacional da Criança, 1939. 10 

-----o A questão da frequência infantil aos cinemas. 

Lisboa, 1938. 3.ed. 10 

-------o As treze normas da alimentação do escolar. Bo

letim do Departamento Nacional da Criança. Rio de Ja 

neiro, 1940. 7 



I 

11 

149. CORREIA, F. G~andezas e misé~ias do nosso futeboZ. Rip 

de Janeiro, 1933. 62 

150. COMTE, Augusto. 73 

151. CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA de 1981. 35 

152. CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA de 1934. 14 

153. CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 10 de novembro de 1937. 4,7, 

8, 14, 17, 22, 26, 34, 63 

154. COUTINHO, P.A. Ginástica e natação. Rio de Janeiro,1938. 63 

155. DARCY, James. 61 

156. DARWIN. 60 

157. DAVIS, Mary Dabney. Young chi1dren in european countries. 

Office of Education Bul. Washington, (2). 1936. 52 

158. DEBRET, Jean Baptiste. Viagem pito~esca e histó~ica ao 

B~asil. são Paulo. 51 

159. DECRETO n9 7.747, de 19/04/1879, que reformou o ensino 

primaria e o secundaria no município da Corte. 37 

160. DECRETO n9 7.684, de 06/03/1880, que oriou novo regu1~ 

menta para a escola normal do Município da Corte, e~ 
a -. ~ -tabe1ecendo para a 5. ser1e, princ1pios de educaçao 

física, intelectual, moral e cívica e esclarecendo 

que "para a ginastica havera um mestre e uma mestra". 57 

161. DECRETO n9 10.202, de 09/03/1889, que criou, no Municí

pio da Corte, o Imperial Colégio Militar. 57 

162. DECRETO n9 8.660~ de 05/04/1911, que regulamentou o Co

légio Pedro 11, dividindo-o em duas secções: externa 

to e internato. 59 

163. DECRETO n9 1.058, de 20/01/1916, que regulamentou o SeE 

viço de Inspeção Médica Escolar do Distrito Federal. 59 

164. DECRETO n9 3.281, de 23/01/1928, que reformou o ensino 

no Distrito Federal. 59 

165. DECRETO n9 19.402, de 14/10/1930, que criou o Ministé

rio de Instrução e Saúde Pública. 26 



12 

166. DECRETO n9 19.890, de 18/04/1931. 18 

167. DECRETO n9 21.241, de 04/04/1932. 22 

168. DECRETO nQ 21.417-A, de 17/05/1932, que regulou as con

dições de trabalho das mulheres nos estabelecimentos 

comerciais e industriais. 16 

169. DECRETO nQ 184, de 12/03/1939, que criou a Divisão de 

Educação Física, subordinada ao Departamento de Edu

cação do Estado do Rio de Janeiro. 62 

170. DECRETO nQ 6.409, de 1940, que autorizou o funcionamen

to das Faculdades Católicas. 20 

171. DECRETO nQ 6.641, de 16/03/1940, que criou o Departame~ 

to de Educação Nacionalista da Secretaria Geral de 

Educação e Cultura do Distrito Federal. 3 

172. DECRETO-LEI n9 25, de 30/11/1937, que instituiu o Servi 

ço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 26 

173. DECRETO-LEI n9 305, de 26/02/1938, que regulou a situa

ção administrativa das instituições de ensino supe

rior da República. 26 

174. DECRETO-LEI n9 421, de 11/05/1938, que desenvolvia os 

preceitos da quantidade e da qualidade do ensino. 26 

175. DECRETO-LEI nQ 868, de 18/11/1938, que criou a Comissão 

Nacional do Ensino Primario. 26 

176. DECRETO-LEI nQ 1.006, de 30/12/1938, que regulamentou a 

importação, produção e utilização do livro didático 

e instituiu a Comissão Nacional do Livro Didático. 26 

177. DECRETO-LEI nQ 1.190, de 04/04/1939, que deu organiza

ção ã Faculdade Nacional de Filosofia, da Universida 

de do Brasil. 20 

178. DECRETO-LEI n9 1.212, de 17/04/1939, que criou a Escola 

Nacional de Educação Física e Desportos. 26, 63 

179. DECRETO-LEI n9 2.U28, de 22/02/1940, que instituiu o re 

gistro de professores e auxiliares da administração 

escolar no Minist~rio do Trabalho, dispondo sobre as 



13 

condições de trabalho dos empregados em estabeleci

mentos privados de ensino. 26 

180. DECRETO-LEI n9 2.072, de 03/03/1940, que cr10U a Juven 

tudo Br'asileira. 2, 21, 26 

181. DECRETO-LEI n9 2.310, de 14/07/1940, que incorporou a 

União dos Escoteiros do Brasil ã Juventude Brasilei 

ra, 2, 21 

182. DECRETO-LEI n9 3.199, de 14/04/1941, que criou o Conse 

lho Nacional de Desportos. 26 

183. DECRETO-LEI n9 4.105, de 11/02/1942, que cr10U a União 

Nacional dos Estudantes. 26 

184. DECRETO-LEI n9 4.730, de 26/02/1942, que deu nova org~ 

nização ã Juventude Brasileira. 21 

185. DECRETO-LEI n9 2.244, de 09/04/1942, que consagrou "C ... ) 

como finalidade fundamental do ensino secundário a 

formação de personalidade do adolescente, pela con~ 

ci~ncia patri6tica e human{stica e pela conveniente 

preparação intelectual ( .•• )". 26 

186. DECROLY, o. L'évolution affective chez l 'enfant. Bru

xelas, Maurice Lamertin, 1927. 52 

187. -------o L'examen en général et chez l'enfant en parti 

culier. Bruxelas, Maurice Lamertin, 1926. 52 

188. DE HÕVRE. 60 

189. DEPARTAMENTO DE CULTURA. Legislação de parques infan

tis. são Paulo, Div. de Educação e Recreio, s.d. 52 

190. 

191. 

------o A marujada. Div. de Educação e Recreio, 

Paulo, s.d. 52 

são 

-------o Natal dos parques infantis. são Paulo, niv.de 

Educação e Recreio, 1938. 52 

192. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTATfsTICA. Boletim anexo ao 

n9 9. são Paulo, set. 1940. 52 



I 

14 

193. DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA E ESTATíSTICA DA PREFEITURA 

DO DISTRITO FEDERAL. Mensá~io estat{stico. 

Janeiro, 111 (26), 1941. 52 

Rio de 

194. DEPARTAMENTO NACIONAL DA CRIANÇA. Me~endas Escolal'es. 7 

195. DEPARTAMENTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Boletim de educação 

f{sica. 1(1), jun. 1941. 52 

196. DESCOEUDRES, Alice. Le development de l'enfant de deux 

à sept ans. Neuchâtel, Delachaux & Niestle,1930. 52 

197. DEWEY, John. 3, 54, 60 

198. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL, n9 72. Domingo, 

1927. 59 

10/07/ 

199. O DIÁRIO {ntimo do engenhei~o Vauthiel' (1840-1846). 27 

200. DIÁRIO OFICIAL, de 15 de abril de 1942. p. 6096. 27 

201. DICIONÁRIO Histórico, Geográfico e Etnográfico do Bra

sil. Rio de Janeiro, 1922. 51, 59. 

202. DITTES. 54 

203. D6RIA, I. M. Suges tões pa~a uma c lassificação I decima l 

de educação f{sica e espo~te. são Paulo, 1940. 63 

204. DOUGLASS, Aubrey A. Mode~n seconda~y education - p~in

ciples and pl'actices. A ~evision of seconda~y educa 

tion. Cambridge, Houghton Miff1in Company, 1938. 40, 

53 

205. DURKHEIM, ~mi1e. 64 

206. 

207. 

Educação e sociologia. 9 

Sociologie et sciences ~ocia1es.De la méthode 

dans les sciences sociales. lere serie, Nouvelle 

Collection scientifique. Paris, Librairie Félix A1-

can, 1928. 75 

208. DUPRAT, G. L. La so lida~i tê socia le. Paris, Doin, 1907. 75 

209. LA EDUCACION en Zos pa{ses de Amel'ica Latina. Instituto 

Internacional do Tacher's College da 

de Co1urnbia, 1942. 55 

Universidade 



15 

210. EDUCATION on the aiY'. Josephine H. Mac Latchy,Ohio. 1936.66 

21t. EDUCATIONAL broadcasting. Chicago, C.S. Marsh, 1938. 68 

212. ELLINGSWO!{TH. 31 

213. ELLWOOD. An introduction to social psycho1ogy. 60 

214. ELIAS, H. Educação f{sica, sua impoY'tância e seu papel 

educacional. são Paulo, 1940. 63 

215. EMBREE, Edwin R. Monografia sobre educação rural, apre

sentada na União Panamericana.22 

216. ENGINEERING AND MINING JOURNAL. 28 

217. O ENSINO primário no Brasil. INEP nQ 1. 9 

218. ERNESTO NELSON. 50 

219. ESCUELA deI aire. Montevidéu. Consejo de 

má r i a, 1 9 34. 7 4 

22 O. EUCLIDES DA CUNHA. 33 

-ensenanza pr2;. 

221. EULENBERG & BACH. Schulgesun DheitslehY'e, Berlim, 1900. 4 

222. FABIANO, V. Manual de ginástica. são Paulo, 1924. 59 

223. FAE GRE & ANDE RS ON. Ch i ld caY'e and tY'ainning. Minneapolis, 

The University of Minesotta Press, 1930.16, 52 

224. FALCÃO, Va1ério Barbosa. Lições de aY'mas, 1913. S9 

225. FARIA, B. A cY'iminalidade nos espoY'tes. Rio de Janeiro, 

1929. 59 

226. FERNANDES, Maria da Glória. Da educação sob o ponto de 

vista da higiene pedagógica. Rio de Janeiro, 1903. 

Tese apresentada ã Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro. S9 

221. FERRÃO, Maria C. Gomes. Ginástica escolaY'. Bahia,1890.59 

2 28. F E R RA Z, A. Tê n i s . são Pau 1 o, 1 9 3 O. 5 9 

229. FERRI~RE, A. A lei biogenética e a escola ativa. 9 

230. FIGUEIREDO, Antonio. HistóY'ia do futebol em são Paulo. 

são Paulo, 1918. 59 



; 

16 

23~. FIGUEIREDO, Fidelino.71 

232. FISCHER, Aloys. 54 

233. FOERSTER. Instpucci6n etica de la juventude 60 

234. FONSECA, Renato F1eury da. Educaç~o RupaZ. 9 

235. FONTENELLE, J.P. Fundamentos fisiológicos da educaç~o 

f{sica. Rio de Janeiro, 1929. 59 

236. · Higiene mental e educaç~o. Tip. do Jornal do 

Comércio, Rio de Janeiro, 1925. 16 , S2 

237, · A saúde púb lica no Rio de JaneiY'o - 1935-36. 52 

238. · A saúde pública no Rio de JaneiY'o - 19;~7-38 • 16,52 

239. FOSTER, & MATTSON. NUY'seY'y school pY'oceduY'e. New York, 

D. App1etown and Co., 1929.52 

240. FRANÇA, A1ípio (prof.). O jaY'dim de infância, 1935.16 

241. FRANCO, Francisco de Melo. Elementos de higiene ou dita 

242. 

mes teoY'~ticos papa conseY'vaY' e pY'olongaY' a 

Lisboa, 1819. 57 

t'ida. 

----o TY'atado de educaç~o f{sica dos meninos par>a uso 

da naç~o pOY'tuguesa. Lisboa, 1790. 51 

243. FREIRE, Gilberto. Plupalismo de cultuY'as. R.J. 1940. 35 

2 44. F R E I TAS, T e i x e i r a de. ( T r a b a 1 h o e n v i a d o a o 9 Q C o n g r e s s o 

de Geografia). 17 

245. FREITAS FILHO, & LOPES DA COSTA. A mortalidade da popu

lação em idade escolar no Rio de Janeiro-D.F. Revis

ta M~dica Municipal, 1(5), maio, 1941. 16,52 

246. FROEBEL. 54 

247. FRYER, Margarida. Da ginástica Y'{tmica e suas modalida

des na educaç~o f{sica feminina. Rio de Janeiro,1928. 

Tese. 59 

248. -------o Educação f{sica. Rio de Janeiro, 1931. 62 

249. GAELZER, F.G. Hailadoil do foLcLoY'e inteY'nacional. Porto 

Alegre, 1935. 62 



1 '/ 

150. GALVÃO, Ramiz. Biografia de frei Camilo de Monserrate. 

Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Vol. 

XII (1884-1885), p.39l-4.39 

251. (inspetor). Relatório. 59 

252. GAMA JÚNIOR, C.M. Manual de natação. são Paulo, 1934.62 

253. GANDIA, Enrique de. El panamericanismo em la historia. 

Boletim de la Academia Nacional de la Historia. Bue

nos Aires, 15:383-93, 1941. 39 

254. GANZ, Madelaine. La psychologie d'Alfred Adler et le 

clCVt'lopmcnt ch: I 'enftlnl;. Neuchatel, Delachaux e Nies 

t1é, 1935. 16, 52 

255. GA TE S, A. I. 75 

256. GESELL, Arnold. The preschool child. Houghton Miffin 

Company, 1923. 16, 25, 52 

257. GIDDINGS. 60 

258. GIRAUDOUX. 50 

259. GLUKER, A. Natação e saltos. são Paulo, 1940. 63 

260. GODIN. 54 

261. GOMES, Antonio Francisco. Influência da educação fí.sica 

do homem. Rio de Janeiro, 1852. Tese de doutorado a

presentada ã Faculdade de Medicina do Rio de Janeirc,. 52 

262. GOMES, J.O. A educação fí.sica nas escolas públicas de 

Pernambuco. Recife, 1936. 75 

263. GONÇALVES, J.F. Consideração referente ao método fran

cês e à educação fí.sica no Brasil. são Paulo, 1940. 63 

264. GONÇALVES DIAS. Relatório. 1852. 57 

265. GONZAGA FILHO, J.B.N. Sirena, Lisboa, 1920. 59 

266. GOVERNO FRANC~S. INSTRUCTIONS DE 1890. 1 

261. GUIA brasileiro de futebol associação. são Paulo.59 

268. GUIA brasileiro de jogo de tênis. são Paulo, 1917.55 

269. GUIA prático de educação física. Rio de Janeiro, 1920.55 



18 

270~ GUILLAUME. L'imitation chez l'enfant. 64 

271. GUINLE, Arnaldo & POLO, Mário. Guia prático de educação 

f{sica, 1920. 59 

272. HALLOCK, Grace T. Ensenad higiene y abrid paso 

salud del nino. New York, 1922. 10 

-

a la 

273. HAMAIDE, Ame1ie. O método décroly. Rio de Janeiro, Bri-

guiet, 1929. 16, 52 

274. HANCOCK, Irving. Jiu-jitsu - educação f{sica japonesa. 

Rio de Janei ro, 1905. 59 

2 7 5. H A N D E L MA N, H e n r i que. 11 i s t ó r i a do B r a s i l . R i o de J a n e i r o, 

1931. 51 

276. HARGREAVES, C. Volibol. Rio de Janeiro, 1937. 62 

277. HIGGINS, Artur. Compêndio de ginástica escolar. Rio de 

Janeiro, 1911. 59 

278. --------o Compêndio de ginástica e jogos escolares. 

de Janeiro, 1896. 59 

Rio 

279. --------o Compêndio de ginástica higiênica. Rio de Janei

ro, 1902. 59 

28 O. H I N T RA G E R , K a rI. 4 

281. HOOK, S. Reason, social myths and democracy. New York, 

1940.49 

282. HUXLEY, A1dous. Fins e meios.55 

28~. IGNÁCIO, L. Estatura dos escolares masculinos do Recife. 

284 . 

285 • 

Recife, 1938. 63 

--------o O {ndice ponderável. Recife, 1938. 63 

--------o Relações fundamentais de viola nos 

do Recife. Recife, 1938. 63 

escolares 

286. INFORMAÇÕES das Faculdades Acadêmicas da Universidade 

de Coimbra nos anos de 1794, 1795 e 1798 a 1820. 27 

287. INGENIEROS. Socidlogia argentina. 61 

288. INGLIS. principles of secondary education. 31 



19 

289. INSTRUÇÃO regulamentar de ginástica. Rio de Janeiro, 

1921. 59 

290. INSTRUÇÕES para o Centro Militar de Educação 

Rio de Janeiro, 1930. 59 

Física. 

291. IOWA Child Welfare Research Station. The preschool Za

bOY'atories. Iowa, 1933. 10 

2 9 2. J A ME S, W i 11 i a m. ') 4 

293. JOÃO ALFREDO (pres.). 57 

294. JOGOS escoteiros. Rio de Janeiro, 1928. 59 

295. JOHNSON, Harriet M. Children in the nursery school. New 

York, The John Day Co., 1930. 52 

296. JONES, Grizzell & GRINSTEAD. PY'inciples of unit 

tY'uction. New York, MacGraw-Hill, 1939. 40 

cons-

297. JOPPERT, Ernaui.Jogos gin5sticos escolares. 

1920. 59 

são Paulo, 

298. JOSf DE ANCHIETA (Pe.). Poema da Bem Aventurada ViY'gem 

Mãe de Deus - Maria. 27 

299. THE JOURNAL of American MedicaI Association. 1941. 50 

30Q. JOVIANO, A. & JOVIANO, L. Gin5stica Y'espiratória. Rio 

de Janeiro, 1929. 59 

301. KAMPRAD, Rafael. 71 

302. KANDEL, I.L. 55 

303. KAULFlJSS, Adelaide C. Compêndio teórico e prático de 

educação infantil. 1926. 16 

304. KERGOMARD, Paulina. L'enfant de deux à six ans. Paris, 

Fernand Nathan, 1928. 3.ed. 52 

305. KILPATRICK, W.H. Educação paY'a uma civilização em mudan 

ça. são Paulo, Melhoramentos. 9, 75 

306. KRESTSCHMER. 54 

307. KRETZSCHMER, L. Cultura f{sica feminina. Rio de Janeiro, 

1932. 62 



I 

20 

308. KERSCHENSTEINER, Georg. El alma del educadop y el ppo

blema de la fopmación del maestpo. Barcelona, Ed. La 

bor, 1934.53 

309. KOTELMAN. 4 

310. LAMEGO, J.M. Natação e velocidade. Rio de Janeiro. 1937. 62 

311. LEÃO MACHADO. 21 

312. LEI n9 378, de 13/01/1937, que aparelhou o Ministério de , 
Instrução e Saúde Pública "para o exercício das res-

ponsabilidades decorrentes de sua criação~ 26 

313. LEI n9 452, de 1937 que criou a Universidade do Brasi1.26 

314. LEI ORGÂNICA DO ENSINO SECUNDÁRIO. Decreto-Lei n9 4.244, 

de 09/04/1942 (Reforma Capanema) .19, 21, 22, 31, 36 

315. LEI ORGÂNICA DO ENSINO INDUSTRIAL. 17 

316. LEITE, João Barbosa & RIBEIRO, Jair Dantas. Manual de 

Educação F{sica, Rio de Janeiro, 1926. 59 

317. LEITE, S.I. Serafim. Novas captas jesu{ticas. são Paulo, 

1940. 51 

318. LEITE DE VASCONCELOS. Opúsculo., I., 239.36 

319. LEMGRUBER, O. A educação f{sica da infância e da adoles 

cência., em face da medicina. Rio de Janeiro, 1940.63 

320. LENOIR, C1aude. Le scoutisme fpançais. Paris, Payot,1937.2 

321. LERY, Jean de. Histópia de uma viagem feita 5 teppa do 

BpasiL 1557.51 

322. LESSA, Gustavo. A fopmação de hábitos na idade ppé-esc~ 

lap. Rio de Janeiro, Oficinas Gráficas de I.D.S., 

1933. 16, 52 

323. LIMA AZEVEDO. O problema do prédio escolar no D.F. Cul

tupa Pol{tica., Rio de Janeiro, 1(5), jun. 1941. 52 

324. LIMA DE FIGUEIREDO. lndios do Bpasil. são Paulo, 1939.51 

325. LINTZ, Alcides. A escola e a saúde. O exame médico ped~ 

gõgico periódico. Gazeta Magazine de 04/05/1941. Te 

se-relatório apresentada ao 19 Congresso Nacional de 



I 

21 

Saúde Escolar em abril de 1941, na cidade de são Pau 

lo ... 16, 52 

326. LIRA FILHO, J. Desportos e educação social. 

neiro, 1943. 63 

Rio de Ja-

327. . A função social dos desportos. Rio de Janeiro, 

1941. 6:3 

328. . Unidade étnica. Rio de Janeiro, 1943. 63 

329. LITERATURA História. Cultura Pol{tica, Rio de Janeiro, 

(12):251-3, fev. 1942. 27 

330. LIVINGSTONE, Richard (Sir). 55 

331. LLEVEIIYN, Karl. 1935. 30 

332. LOIOLA, H. Atletismo - regras e treinamento. Rio de Ja

neiro, 1940. 63 

333. ----o Basqu.eteboL Rio de Janeiro, 1940. 63 

334 . ----o Educaçao f{siea. Rio de Janeiro, 1940. 63 

335 . ------o Ginástica para todos. Rio de Janeiro, 1942.63 

336. ------o Jiu-jitsu. Rio de Janeiro, 1939.63 

337 . ------o Jogos. Rio de Janeiro, 1940. 63 

338 . -----o Pequenos esportes. Rio de Janeiro, 1943. 63 

339. -----o Tenis. Rio de Janeiro, 1941. 63 

34 O. ------o Voleibol. Rio de Janeiro, 1940. 63 

341. LOMBARDO RADICE. 30 

342. LOPES, J.Leme. Alguns conselhos psicológicos aos pais. 

(Oferecido pela Nest1é). 25, 52 

343. LOPEZ, L.M. & HOMAR, A.M. Educación pre escolar. Buenos 

Aires, E1 Ateneo, 1939. 52 

344. LOTUFO, J. Ensinando a nadar. Rio de Janeiro, 1938.63 

345. ----o Técnica de basqu.etebol. Rio de Janeiro, 1938. 63 . 

346. LOTZE. 60 

347. LOURENÇO FILHO. A educação atual: teorias e resultados. 

1941. 55 



82 

348. LOURENÇO FILHO. Educação nacional. Comunicado distribuí 

do pelo D.LP. em 1937. 35 

349. . Apud. A educação pública em são Paulo - inqu~ 

rito realizado pelo jornal Estado de são Pau10,1926.14 

350. . Educação e segu~ança nacional. 9 

351. MAACK, Reinhard. Os alemães no sul do Brasil: ponto de 

vista alemão. The qua~tely jou~nal of Inte~ Ame~ican 

Relation., 1(3), jun. 1939.35 

3 52. MA A N S O, F. A. Vo l e i b o L R i o de J a n e i r o, 1 9 4 1. 6 3 

353. MAC CLOY. 50 

354. MAC CURDY. 50 

355. MAGALHÃES DRUMMOND. 71 

356. MAGALHÃES, Eduardo de. Ginástica infantil. Rio de Janei 

ro, 1900. 59 

3 5 7. HA N N, li o r a c e • 6 1 

358. MARINHO, I.P. Alguns aspectos da educação f{sica. Rio 

de Janeiro, 1942. 63 

359. . O aspecto sociológico do p~oblema da seleção 

da espécie no B~asil. Rio de Janeiro, 1942. 63 

360. • clássico e contempo~aneos - Alexis Ca~~el: o 

361. 

362. 

363 • 

364. 

365 • 

homem, esse desconhecido. Rio de Janeiro, 1943. 63 

--------o Conside~ações em to~no do p~oblema da educação 

f{sica no B~asil. Rio de Janeiro, 1942. 63 

--------o Cont~ibuição pa~a a histó~ia da educação f{si

ca no B~asiL Rio de Janeiro, 1943. 63 

A educação f{sica nos estabelecimentos de ensi 

no secundá~io em face dos p~oceitos legais que a re

gulC1T'1. Rio de Janeiro, 1940. 63 

--------o Educação f{sica. Estat{stica. 

1940. 63 

--------o Educação f{sica e sociologia. 

1942. 63 

Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, 



f 

23 

366. MARINHO, I.P. Especialização - fator preponderante na 

técnica da educação f{sica. Rio de Janeiro, 1940. 63 

367. 

368. 

369. 

37 O. 

371. 

37 2 • 

373. 

374. 

--------e Exigências a que devem satisfazer os estabele

cimentos de ensino secundário~ quanto à educação f{

sica. Rio de Janeiro, 1941. 63 

--------e A influência da educação f{sica na formação e 

correção do caráter. Rio de Janeiro, 1942. 63 

--------e A inspeção da educação f{sica. Rio de Janeiro, 

1941. 63 

--------e Obrigação dos professores de educação f{sica 

nos estabelecimentos de ensino secundário. Rio de Ja 

neiro, 1941. 63 

A oportunidade da criação da carreira de técni 

co de educação f{sica. Rio de Janeiro, 1943. 63, 75 

--------e A organização da educação f{sica no Brasil. Rio 

de Janeiro, 1941. 63 

--------e Poderá a civilização mQde~na prescindir da edu 

caça0 f{sica? Rio de Janeiro, 1942. 63 

--------e Poderá ter a educação f{sica alguma influência 

na formação do tipo racial que o brasileiro represe~ 

tará no futuro? Rio de Janeiro, 1942. 63 

375. • Provas práticas e certificados de educação f{-

375 • 

377. 

378. 

379. 

sica. Rio de Janeiro, 1941. 63 

Psicologia da educação f{sica aplicada à infâ~ 
cia. Rio de Janeiro, 1940. 63 

--------e Qualidades do professor de educação f{sica. Rio 

de Janeiro, 1941. 63 

--------e Que exigências devem satisfazer~ quanto à edu

cação f{sica~ os estabelecimentos que desejam obter 

inspeção preliminar? Rio de Janeiro, 1940. 63 

-------e Que mei·os utilizavam os nossos {ndios para 

sua educação f{sica? Rio de Janeiro, 1942. 63 

a 



24 

380. MARINHO, I.P. A significação dos IV Jogos OZ{mpicos 

Universitários. Rio de Janeiro, 1942. 63 

381. ----o Tabe la para de terminação dos va lopes tórax e 

abdomen superior e inferior. Rio de Janeiro,1940. 63 

382. MARITAIN. 60 

383. MARITAIN, Jacques. Humanisme intégral. Paris, Ed. Mon

taigne, 1936. 56 

384. MAUCOURANT, B. La premiere étape. Paris, Fernand Na

than, 1933. 52 

3 8 5. MA Z Z ° N I, T. A l m a na que c s p o r t i vo . são Pau 1 o, 1 9 2 8. 5 9 

386. 

387. 

388. 

389. 

390. 

391 . 

39íL 

393. 

394. 

10, 

Almanaque 

Almanaque 

· A lmanaq/w 

Almanaque 

· Almanaque 

· Pl'ob lemas 

1939. 63 

· Almanaque 

· Almanaque 

· Ciclismo 

esportivo. 

espoy,til)o. 

esportivo. 

esportivo. 

esportivo. 

e aspectos 

esportivo. 

espoptivo. 

papa todos. 

são Pau 10, 1929 . 59 

são Paulo, 1930. 59 

são Paulo, 1931. 62 

são Paulo, 1932. 62 

são Paulo, 1933. 62 

do nosso futebo lo são Pau 

são Paulo, 1940. 63 

são Paulo, 1943. 63 

são Paulo, 1940. 63 

395. Mc DOUGALL. 6 O 

396. MEDEIROS, C.M. A ficha individual. R. J. 1930.59· 

397 • ----o His tórico da educação f{sica. vi tô ri a, 1931. 42 

398. MEIRA DE VASCONCELOS (General). Baden Po~el, caminho 

para o sucesso. Rio de Janeiro, Ed. da UEB. 1939. 2. 

399 .. MELO, Ge1mirez de. Escoteiros do mar. Rev. IV(21) 1939.2 

400. MELO, Joaquim Pedro de. Generalidades acerca da educa

ção f{sica dos meninos. Rio de Janeiro, 1846. Tese 

apresentada ã Faculdade do Rio de Janeiro. 57 



25 

401. MELO DE MORAIS FILHO. Revista de exposição ant~opoLógi 

ca b~asiLei~a. 1882. 51 

402. MENDONÇA, A. Pequeno orientado~ d~ educação flsica. Ala 

goas, 1939. 63 

403. MENDONÇA, Alberto de. A histó~ia do espo~te n5utico no 

B~asiL 1909. 59 

404. MENDONÇA, Carlos Sussekind de. O espo~te est5 desedu

cando a mocidade brasilei~a. Rio de Janeiro,1921. 59 

405. MENEZES VIEIRA. 16 

406. MENSÁRIO ESTATíSTICO. Departamento de Geografia e Est~ 

tística da Prefeitura do Distrito Federal. 111(26), 

fev. 1941. 16 

407. MICHELET. 61 

408. MIRANDA, G.A. Educaç~o [lsica militar. Rio de Janeiro, 

1938. 63 

409. MIRANDA, Nicanor de. Atividade g{mnica e atividade Lú

dica. são Paulo, 1941. 63 

410. 

411. 

412. 

413. 

414. 

415. 

----o CLube de meno~es ope~á~ios. são Pau 10,1938. 63 

----o Jogos moto~es pa~a c~ianças de 4 a 6 anos. são 

Paulo, 1943. 63 

----o O~igem dos pa~ques infantis. são Paulo ,1941. 63 

-------o Recreação pa~a a criança santista. são Paulo, 

1938. 63 

------e O significado de um parque infantiL em Santo 

Amaro. são Paulo, Departamento Municipal de Cultura, 

1938. 10, 63 

Técnica do jogo infantil o~ganizado. são Pau

lo, Departamento Municipal de Cultura, 1940. 52, 63 

416, MITCHELL, E1mer D. & MASON, Bernard. The theúry of 

play. New Yor~, 1925. 10 

417, MITCHELL, Harriet. PLay and play materials for the pr~ 

schooL's childrens. Ottawa, 1928. 10 



26 

418. NOLINA, A.M. Um ano de educação f{sica milital'. Rio de 

Janeiro, 1930. 59 

419. ----. C o i' l' i da s a p e . R i o de J a n e i r o, 1 9 3 6. 6 2 

420. ----o Histól'ico da educação f{sica. Vitória,1931. 62 

421. ----o Posições de pal'tida e flexionamentos simples. 

Rio de Janeiro, 1932. 62 

422. NONROE, P. Histol'ia de la pedagogia. Madrid, Ediciones 

de "La Lecture". 3.ed. 75 

423. MONSERRATE, Cami10 de. (Frei). Documento n9 19. O ensi 

no da lfistória do By'asiL 39 

424, MONTESQUIEU. 54 

425. MONTESSORI, Maria. L'enfant. Paris, 1938.10 

----o réJelgOUi c S C1: (?n t{f7:qU ('. La nuns on des enfan ts. 

Paris, Larousse, s.d. 3.ed. Ih, 52 

427. MORAIS, J. Discul'sos. Rio de Janeiro, Divisão de Educa 

ção Física, 1942.63 

428. ----o Educação f{sic~. Manaus, 1906. 59 

4 2 9. M O R E I RA, T h i e r s. 3 7 

430. MORRISON. The practice of teaching ~n the secondal'y 

school. Chicago, The University of Chicago 

1932.40 

Press. 

431. MOUNIER, Ernmanue1. Manifesto ao sel'viço do pel'sonalis

mo. 34 

432. MUNFORD, Lewis. Technics and civilization. 28 

433. NABUCO, Joaquim. Confer~ncia pronunciada na Universida 

de de wisconsin, 1909 • .').') 

434. NASCHIENTO, Domingos do. (Capitão). Homem fOl'te. Curi

tiba, 1905.59 

435. NASH, Roy. 72 

436. NATIONAL INDUSTRIAL CONFERENCE BOARD. 28 

437. NELSON, Ernesto. 61 



27 

438. NICOL, Eduardo. La psicologia de las situaciones vita

leso El Colegio de Mexico, 1941. 56 

439. NIEUHOF, Joan. Memorável viagem mar{tima e terrestre 

no Brasil. são Paulo. 51 

440. NINA, Celina Airlie. Uma experiência brasileira de edu 

cação pré-primária. Canton e Reile, 1940. 16, 52 

4 4l. N I XON & C O ZE N S . Uma introdução à educação f{sica. 1941. 50 

44~. N6BREGA, Manuel da. (Pe.). Cartas ao Brasil. Rio de Ja 

neiro, 1886. 51 

443. NOVO MUNDO. Jornal editado por Jose Carlos Rodrigues. 

New York, 1875. 41 

444. NOWLIN, Genevieve. 31 

445. O.D.C. O guia da capoeira ou ginástica brasileira. 59 

446. OLIVEIRA, Cesar Calls de. Ginástica respirat6ria. Rio 

de Janeiro, 1910. Tese apresentada ã Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro. 59 

447. OLIVEIRA, Olinto de. A proteção ã infância e a semana 

da c ri ança. Sup lemen to de Higiene Infanti l. Rio de 

Janeiro, Departamento Nacional da Criança, 1939. 10 

448. OLIVEIRA LIMA. Conferências realizadas nos Estados Uni 

dos, em 1912. 55 

449. OLIVEIRA VIANA. 72 

450. ----o Populações meridionais do Brasi l. são Paulo. 14 

45~. ORICO, Osvaldo. O melhor meio de disseminar o ensino 

primário no Brasil. 9 

452. ORTEGA Y GASSET. 71 

453. PAPA PIO XI. Carta ao cardeal arcebispo do Rio de Ja

neiro, D. Sebastião Leme, em 06/01/1939. 20 

454. DARK & BURGESS. Introduction to science of the socio

logy. 49 

455. PARREIRAS, Decio. Mortalidade e morbidade do 
~ 

pre-esc!!. 

lar no Rio de Janeiro. são Pau lo, 1941. (Relatório 



28 

apresentado ao 19 Congresso Nacional de Saúde Esco

lar). 52 

456. PASCAL. 60 

457. PASCAL. Pensées. 48 

45? PASSOS, N. Anteprojeto de lei submetido ao estudo da 

Comissão de Educação Física. Rio de Janeiro, 1929.59 

4 5 9. P A S S OS, Z o r o a s t r o V i a na. l~'m to Y' no d a h i s t ó r i a doS a b a -

Y'a. SPHAN. 27 

460. PAULY. 4 

461. PAYOL La fail.l.ite de l 'enseignement. 55 

462. PAZ DE ALMEIDA & FREITAS FILHO. O pré-escolar e sua 

mortalidade no Rio de Janeiro. AY'quivos de Hi-

giene, 11(2), Rio de Janeiro, novo 1937. 16 

463. PEIXOTO, Afrânio. Educação e cultuY'a nacional. 1941. 55 

464 • --------o HistóY'ia da educação. 54 

465. PEREGRINO JÚNIOR. Aspectos modeY'nos do fichamento bio

métY'ico em educação f{sica. Rio de Janeiro, 1942. 63 

466. --------o Pesquisas biotipológicas nas escolas munici -

pais do Rio de JaneiY'o. Rio de Janeiro, 1938. 63 

4 6 7. P E R E I RA, F r a n c i s c o M. S o d r é ( C o n s e 1 h e i r o). 5 7 

468. PESTALOZZI. 54 

469. PETTENKOFER. Uber die Zuftwechsel in wohngebaude. 

Munchen, 1858. 4 

470. PHILADELPHIA Child Health Society. A nutrition pY'ogY'am 

and teaching outline. Philadelphia, 1934. 7 

471. THE physical education curricu1um. Los Angeles, 1937. 75 

472. PIAGET, Jean. Le language et la pensée chez Z 'enfant.64 

473. PIERON. 54 

474. PIERON, H. Psico~ogia do compoY'tamento. são Paulo, Na

cional, 1935. 75 



29 

475. PINHEIRO, João Ribeiro. Da educação f{sica como fato~ 

p~imo~dial de b~asilidade. Niterói, 1928. Tese. 59 

476. PINHEIRO, M.M. Educação f{sica. Cu~so elementa~. Porto 

Alegre, 1936. 62 

477. PINTO, Estêvão. A escola e a fo~mação da mentaZidade 

popular. 9 

478 • ----o OiJ do No pele;] te. são Paulo, 1938. 51 

479. PINTO, W.T. A ficha biomitrica USalzano-AlcaideU. são 

Paulo, 1942. 63 

480. PITOMBO, Antonio Carlos. Apreciações acerca dos exe~c{ 

cios f/sicos nos internatos e sua 1:mportância prof!: 

lática. Salvador, 1900. Tese apresentada ã Faculda

de da Bahia. 59 

481. P6LVOA, He1ion. 7 

482. PORTARIA n9 8, de 16/01/1941, do MEC, que fixou os cri 

têrios para a determinação da remuneração dos pro

fessores particulares. 26 

483. PORTO SEGURO, Visconde de. História Geral do Brasil. 

são Paulo. 51 

484. PORTUGAL, Antonio Nunes de Gouveia. Influência da edu 

cação f/sica do homem. 1853. Tese. 57 

485. POVINA, A. L'education au point de vue socio1ogique. 

Rivue Internacionale de SocioZogie. Paris, 46(3-4), 

ma r s - a v r i 1, 1 9 3 8. 7 5 

486. PRADO, Francisco Rodrigues do. Memória. Revista do Ins 

tituto Histórico. 51 

487. PRIMITIVO MOACIR. A instrução e a república. 27 

488. PROCEEDINGS of the eight amer~can scientific congresso 

Washington, 1941. 55 

489. PROGRAMA de educação fIsica dos estabelecimentos de en 

sino do Distrito Federal. Rio de Janeiro, 1929. 59 



:w 

490. PROJETO nQ 224. Reforma do ensino primário e várias 

instituições complementares da instrução pública, 

discutido em 12/09/1882 na Câmara dos Deputados. 57 

491. PUBLICAÇÕES do Arquivo Nacional. 27 

492. PUJOL, Alfredo. (Secret. interior). Relatório. são Pau 

lo. 59 

493. QUEIROGA, Antonio Augusto (poeta). 32 

494. QUEIROZ LIMA. princ{pios de sociologia jur{dica. Rio 

de Janeiro, 1922. 75 

495. --------o Teoria do Estado. Rio de Janeiro, 1930. 75 

496. RABELAIS. Gargântua. Atena Editora. 75 

497. RABELO, Silvio. Psicologia da infância. são Paulo, Na

cional. 2 

498. RÁDIO escuta. Radiotelefonia en el Uruguay. Montevidéu, 

Consejo Nacional de Ensenanza Primaria y 

1931-1941. 74 

Normal, 

499. RÁDIO revista n\> 18. Buenos Aires, dez. 1923. 70 

500. RAMALHO, S. Lições de biometria aplicada. Rio de Janei 

ro, 1940. 63 

501. RAMALHO, S. Noções de eatat{stica biológica aplicada. 

Rio de Janeiro, 1939. 63 

502. RAMIREZ, Rafael. Educação rural no México. Monografia 

apresentada na União Panamericana. 22 

503. RAMOS (prof.). Limites de la educación. 71 

504. RAMOS, Artur. Introdução à psicologia social. 60, 64 

505. RAMOS, F.A. Educacão f{sica e educação sanitária. Rio 

de Janeiro, 1940. 63 

506. RAMOS, J.J. Basquetebol. Porto Alegre, 1938. 63 

507. 

508. 

-------o Box. Porto Alegre, 1941. 63 

--------o Educação f{sica de conservação. Rio de Janei

ro, 1939. 63 



31 

509. RAMOS, J.J. Educaç~o flDica feminina. 

1939. 63 

Rio de Janeiro, 

510. 

511. 

512 . 

513 . 

514. 

51;. 

516. 

----o ExempZos de sessões de estudo dos elementos 

de lições de educaç~o flsica e sessões de jogos. Rio 

de Janeiro, 1939. 61 

----. Fie! há I'io do;; i na ti'U i;r) pe;; de educaç~o flD i ea. 

Rio de Janeiro, 1937. 62 

----o O~ganizaç~o de competições ent~e equipes. Rio 

de Janeiro, 1939. 63 

-----o Sugestões sob~e a ~eo~ganizaç~o do ensino da 

escola de educaç~o flsica do Ministi~io da Educaç50 

e Saúde. Rio, 1938. 63 

RANGEL SOBRINHO, O . Cupso de edueação flsica. Rio de 

Janeiro, 1931. 62 

. Educaç50 j'lsica feminina. R. J. 1930, 59 

. Educaç~o flsica. Idiias fundamentais. Rio de 

Janeiro, 1931. 62 

517. READER, S. Saúde e educação flsica. R. J. 1940. 63 

518. REFORMA Carlos Maximiliano de. 1914.59 

5l9. REGIMENTO do Centro Militar de Educação Física, de 11/ 

01/1930. 59 

520. REGULAMENTO de instrução militar destinado a todas as 

armas. Rio de Janeiro, 1921.59 

521. REICHENBACH. Ziele und de~ heutigennatup philosophie. 

Leipzig, 1937.49 

522. REIS, Álvaro Borges dos. Educaç50 flsica. Bahia, 1904. 

Tese apresentada ã Faculdade de Medicina da Bahia. 55 

523. REIS, Anfi1óquio. Manual de ginástica a coPpo livpe. 

Rio de Janeiro, 1919.59 

524. REIS, Epaminondas Vilela. Educaç~o flsica da infância 

e da mulher'. Rio de Janeiro, 1910. Tese apresentada 

a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. 59 



32 

525. REIS, l.R. AeiJentes nos par'ques infantis de são Paulo. 

são Paulo, 1941. 63 

526. • Deficientes pespipat6pios nos papques infan-

527. 

528. 

tis de são Paulo. são Paulo, 1941. 63 

----o A pedicu lose nos papques infan tis de são Pau

l(). são Paulo, 1941. 63 

----o Peso, es tatupa e capacidade 'oi ta l das cpian

ças nos papques infantis de são Paulo. são Paulo, 

1941. 63 

52'. REIS, N. Basquetebol. Rio de Janeiro, 1940. 63 

530. REVISTA de exposição antropológica brasileira. 1882. 55 

531. REVISTA DO JARDIM DE INFÂNCIA. são Paulo, 1896-97. 16 

532. REVISTA MAR1THIA BRASILEIRA. 27 

533. REVISTA MILITAR BRASILEIRA. 27 

534. REVISTA do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional. 27 

535. REVISTA da Universidade de Minas Gerais, 2(2) ,1930. 32 

536. REVISTA Vida Escoteipa, 1(5), ago. 1938. 2 

537. R. NETO, A. Alguns aspectos da educação f{sica. são 

Paulo, 1936. 62 

538. • Jogos olimpicos de ontem, de hoje e de amanh~ 

são Paulo, 1937. 62 

539. RODRIGUES, A.P. Esgpima de espada. R. J. 1906. 59 

540. ROSA, Dirceu de Miranda & OLIVEIRA, Taciano. Pugilismo. 

são Paulo, 1925. 55 

541. ROSA, M.M. ABC do futebol. são Paulo, 1938. 63 

542. . Os peis do fu.tebol no campeonato do mundo. são 

Paulo, 1938. 63 

543. ROSE, N.S. Feeding the family. New York, 1935. 7 

544. ROSSOLIMO. 54 

545. ROUSSEAU, J.l. 54 



33 

546. RUBNER. Die bez1:ehungen ,teY' atmosphaY'ischen fO(1chtigkeY't 

zUY' ~asseY'dampfabgabe, 1890. 4 

547. RUSSEL.72 

548. SABOlA, Massilon. A cY'&ança pY'é-escolaY'. Rio de Janei

ro, Canton e RQyle, 1930. 16, 52 

54 g. -----. PY'inc{pios de higiene pedagógica 
~ 

aplicada as 

constY'uções escolaY'es e ao mateY'ial escclaY'. Rio de 

Janeiro, Neugart, 1941. 52 

550. SAlTO, T. Como venceY' na natação. Rio de Janeiro, 1938. 63 

551. SALVADOR, Vicente do (Frei). HistóY'ia do Brasil. são 

Paulo, 1918. 51 

552. SALEMA, O. O papel da ginástica como fatoY' básico na 

fOY'mação integral do homem. Rio de Janeiro, 1933.62 

553. SANTANA, Jesuina Hilário. O paY'que infantil. são Paulo, 

1940. Tese apresentada para conclusão do curso de 

assistência social da Escola de Serviço Social de 

são Paulo. 52 

554. SANT'ANA, Leopoldo. Decadência do futebol paulista. são 

Paulo, 1925. 59 

~ 

555. SANTOS, H. Combate a baioneta, luta cOY'poral e boxe Rio 

de Janeiro, 1940. 63 

556. SANTOS, J.S. Voleibol. Vitória, 1939. 63 

557. SARMENTO, Casimiro Jose de Morais. Opúsculo sobre a e

ducação f{sica dos meninos. 1858. 57 

558. SCHELER, Max. Essência e formas de simpatia. 60 

559. S CHMlDT-RIMPLE R. 4 

560. SCHOOLS of the air and radio in the high schoo1 curri

cu1um. Washington, Federal Radio Education Committêe, 

1940. 68 

561. SElDLER, Carl. Dez anos no BY'asil. são Paulo. 51 

562. SENATOR, M. O valor da equitação paY'a a saúde. Rio de 

Janeiro, 1939. 63 



:34 

563. SENET, Honorio J. La comunidad espiritual. 

1932. 70 

La P1ata, 

564. SERPA, Joaquim Jerônimo. Tratado de educação ftsica-m~ 

ral dos meninos. 1828. 57 

565. SERRANO, Jonatas. A escola nova. 9 

566. SERVIÇO DE ESTATÍSTICA EDUCACIONAL. Tabelas sobre des

pesas com o ensino prim5rio I Custo de alunos das 

escolas elementares diurnas e jardins de infâncial 

despesas "per capita" relativamente ~ despesa total 

e ~ despesa com os serviços de educação Inúmero de 

escolas primárias diurnas, de 1930 d 1940 I constru

ção de prédios escolares. 4 

567. SEVIN, J. (Pe.). Le Scoutisme. 21 

568. SILVA, A.A. Atletismo. Rio de Janeiro, 1935. 63 

569. SILVA, He1yette Gomes. Da educação f{sica como fator 

de regeneração da raça. Rio de Janeiro ,1928. Tese. 59 

570. SILVA, W.L. Defesa pessoal. Rio de Janeiro, 1937. 62 

571. SILVEIRA, A. Educação f{sica. são Paulo, 1930. 59 

572. SILVEIRA SAMPAIO. Noções de higiene infantil. O pré-e~ 

colar. Rio de Janeiro, Oficinas Gráficas do Jornal 

do Brasil, 1941. 16, 52 

573. --------o Novos rumos da assistência ã infância. Jornal 

do Brasil, de 16/07/1941.16,52 

574. SKINNER, Gabriel. O escotismo sob o ponto de vista da 

educação f{si~a. Rio de Janeiro, 1928. Tese aprese~ 

tada ao 19 Congresso E~coteiro. 59 

575 • --------o Influência da educação f{sica sobre o cresci

mento. Rio de Janeiro, 1928. Tese. 59 

576. SIQUEIRA, Y.G. A educação e a saúde. Rio de Janeiro, 

1940. 63 

577. SMID (19 tenente graduado). O exército e a verdade. 

1871. 11 

578. SMITH, Adam. 60 



35 

579. SOARES, V.N. Guia do profcD30r de educação física. Rio 

de Janeiro, 1941. 63 

580. SOCIEDADE Francesa de Higiene. Higiene e educação físi 

ca da infância. 1889. 57 

531. S6CRATES. 54 

582. SOUZA, A.N. Educação física. Abertura de curso.Nanaus, 

1908. 59 

583. SOUZA, Antonio Nonteiro de. Educação física - ginásti 

ca pedagógica e os jogos escolares. Manaus, 1905. 

Tese apresentada ao Ginásio Amazonense. 59 

584: SOUZA, Pau1ino de. (Nin.). Novo guia para o ensino de 

g i nc1. s t i c a • 1870. 5 7 

585. SOUZA, \~ashington Luis Pereira de. (Presidente). Mens~ 

gem apresentada ao Congresso Nacional na abertura 

da Décima Terceira Legislatura. R. J., 1930. 59 

5 8 6. SOU Z A B A N D E r RA F r L H O. 1 6 

587. SPENCER. 1861. 44 

588. STEERE, Joseph Bea1. Narrative of a visit to indian 

tribes of the Purus river. Brasil. Washington, 1903.91 

589. STENGERS, Laure. Paquerette chez les nains. Bruxelas, 

Hovi11e, s.d. 10 

590. STETSON, Paul C. Indianapolis Public School. Course of 

study in physical education. 50 

591. STOFFEL, E. Educação física. Rio de Janeiro, 1938. 63 

592. ----------o A medicina moderna e a pedagogia~ anxologia~ 

biotipologia~ endocrinologia e ortogênese. Rio de 

Janeiro, 1941. 63 

593. • Recordando um plano para a instituição de ca-

derneta biotipológica nas escolas~ a proteção do 

crescimento e o estado das anomalias constitucio

nais dos escolares do Distrito Federal. Rio de Ja

neiro, 1941. 63 

594. TArNE. 30 



. .. 

36 

595. TAKASHIRO, S. Como vencep na nataç~o. 

1938. 63 

Rio de Janeiro, 

596. THOMAS ARNOLD. 50 

597. THORN, Doug1as A. Evepyday ppoblems of the evepyday 

child. New York, D. App1etown and Co. 1928. 52 

598. THORNDIKE. 75 

599. TJADEN, Ana. 31 

600. TOMÁS DE AQUINO (S). 56 

601. TORRES, Alberto. A opganizaç~o nacional. Rio de Janei

ro, 1914. 14 

602. TORRES, A.M. Antpopometpia pedagógica. Rio de Janeiro, 

1933. 62 

603. TORRES, Ambrósio. A educaç~o f{sica como base da educa 

ç~o integpal. Belém, 1920. 59 

604. -'-- Metodologia do ensino da educaç~o f{sica.Curi 

605. 

ti b a, a -. 1927. Tese apresentada a 1. Conferenc1a Nacio 

na1 de Educação. 59 

--------o Vantagens e pepigos da ginástica e dos despo! 

tos. Rio de Janeiro, 1923. Tese apresentada ao 29 

Congresso Brasileiro de Escotismo. 59 

606. TORRES, T. A educaç~o f{sica e a manutenç~o da sa~de. 

Rio de Janeiro, 1926. 59 

607. TOTI, P.T. O gpande despoptista. Uberaba, 1922. 59 

608. TRATADO ppático de nataç~o e salvamento. 1909. 59 

609. TROTSKI. 34 

610. TYLER. Bpowth and education. New York, 1920. 10 

611. UBATUBA, Manoel Pereira da Silva. Algumas considepa-

ções sobpe a educaç~o f{sica. Rio de Janeiro, 1845. 

Tese apresentada ã Faculdade do Rio de Janeiro. 57 

612. VALE, F1ausino Rodrigues. Elementos de folc-lope musi

cal bpasileipo. são Paulo, Nacional, 1936.42 

613. VARELLA, José Pedro. De la legislacion escolap. 61 



37 

614. VARGAS, Getúlio. 7, 34 

615. 

616. 

617. 

618. 

619. 

--------o Discu~so Pronunciado no Colégio Pedro 11, em 

cerimônia comemorativa do primeiro centenário de 

sua fundação. Rio de Janeiro, dez. 1937. 3 

--------o Discu~so pronunciado na abertura do Ajuri In

ter-estadual. Rio de Janeiro, 1939. 2 

--------o Discu~so de NataZ. Rio de Janeiro, 1939. 26 

--------o Discu~so pronunciado por ocasião da comemora

ção do terceiro aniversário do Estado Novo. Rio de 

Janeiro, novo 1940. 4 

--------o Mensagem de NataZ, dirigida, em 1932, aos in

terventores estaduais. Rio de Janeiro, 1932. 26 

620. VASCONCELOS, J.Freire & SILVEIRA SAMPAIO. ProbZemas mé 

dicos e sociais da infância. O comé~cio das c~iadei 

~as. Rio de Janeiro, Liv. Odeon Ed., 1938. 25, 52 

621. VASCONCELOS, Simão de (Pe.). Crônica da Companhia de 

Jesus do estado do BrasiZ, do que obraram a seus fi 

Zhos nesta parte do novo mundo. Lisboa, 1663. 51 

622. --------o Noticias curiosas e necessárias sobre o Bra

siL Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1820.51 

623. VERfsSIMO, José. A educação nacionaZ. Rio de Janeiro, 

1906. 14, 35 

624. VIAL, Francisque. 48 

625. VIANA, Hélio. Bases sociológicas da formação american~ 

EspeZho. Rio de Janeiro, (8) :14-5, novo 1935.39 

626. --------o A cátedra de História do Brasil no plano uni

versitário. Educação e Administração EscoZar, 4(13-

16), set./dez. 1939. 27 

627. • Formação americana. Capo IX - Revo1uções .. A Or 

628. 

dem, XIII(25):197, março 1932. 39 

-------o Revo1ucionarismo americano. Descobrimento. Lis

boa, 4:571, inverno 1932. 39 



38 

629. VIDA e obra do Barão de Macahubas. 72 

630. VOGT. 54 

631. WALLON, Henri. Les oficines du caractere chez l' enfant. 

Paris, Boivin, 1934. 52 

632. WASHBURNE, Car1eton. 29 

633. WARD, Lester. 60 

634. WAYMAN, A.R. A modern philosophy of physical education. 

Phi1ade1phia and London, X B Saunders Company, 1930. 75. 

635. WEBER, E. Esportes atl~ticos. Rio de Janeiro 1907. 59 , 

636. WELLS. A construrao do mundo. 55 

63J. WENZEL, H. Educação f{sica cient{fica. Rio de Janeiro, 

1937. 62 

638. W.H.C. on C.H.P. The school health programo 

relator. 7 

T.H.Word, 

639. WILSON. Futebol sem mestre. são Paulo, 1935. 62 

640. WITTGENSTEIN. Tractatus l0gico-philosophicus. New Yor~ 

1933. 4 9 

641. WOOD, Thomas D. A saúde. 44 

642. WYNNE. General method: foundation and application. New 

York, The Century Company, 1929. 40 

643. XAVIER, Inácio Fimo. Reflexões sobre a educação f{sica 

e moral da infância. 1854. 57 



Tese apresentada aos senhores: 

, 

-lc (, I \ { 
Nome dos 

componentes 

da banca r I 

examinadora 

visto e permitida a impressão 

Rio de Janeiro, t1J /tJ3 /;J1ót 

/ 

Coordenador Geral de Ensino 

de Pesquisa 

'. 


