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Resumo:

Entre 1930 e 1942, período em que esta pesquisa se concentra, Isaías Alves
participou do debate sobre a política educacional a ser adotada pelo Brasil. Também
atuou em diversas instâncias de organização e administração pública como a Diretoria
Geral de Instrução Pública do Rio de Janeiro e a Secretaria de Educação e Saúde da
Bahia. Este educador, no entanto, ficou conhecido por suas atividades posteriores a
1942, quando fundou a Faculdade de Filosofia da Bahia.
Esta pesquisa investiga a trajetória de Isaías Alves e suas experiências
desenvolvidas com testes de inteligência nas escolas primárias, que serve como ponto
de partida para explorar sua atuação como educador e como intelectual. Ao mesmo
tempo, explora o debate gerado em torno da adoção dessa ferramenta de avaliação, que
prometia transformar o ambiente escolar ao uniformizar as classes escolares a partir do
potencial de aprendizagem de cada criança, a ser aferido pelos testes. Essa discussão se
insere no contexto de expansão do sistema educacional brasileiro, que tinha dentre seus
objetivos aumentar a eficiência escolar. Assim, o uso de testes de inteligência nas
escolas se apresentou como um dos caminhos para aperfeiçoar o ensino no país.

Palavras-chave: História da educação, História dos Intelectuais, Isaías Alves, Teste
de inteligência.
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Abstract:
Between 1930 and 1942, a period on which this research focuses, Isaias Alves
participated in the debate on educational policy to be adopted by Brazil. He also served
in various stages of organization and public administration as the General Directorate of
Public Instruction of Rio de Janeiro and the Department of Education and Health of
Bahia. This educator, however, was known for his activities after 1942, when he
founded the Philosophy School of Bahia.
This research investigates the trajectory of Isaias Alves and his experiences with
intelligence tests in primary schools, which serves as a starting point for exploring his
role as educator and as an intellectual. At the same time, the research explores the
debate generated around the adoption of this evaluation tool, which promised to
transform the school environment to standardize school classes from the learning
potential of each child, to be measured by tests. This discussion is within the context of
expansion of the Brazilian educational system, which had among its objectives to
increase educational effectiveness. Thus, the use of intelligence tests in schools is
presented as a way to improve education in the country.

Keywords: History of Education, History of Intellectuals, Isaias Alves, intelligence
test.

6

Aos meus pais, sem os quais nada seria possível.

7

Agradecimentos

Ao final da elaboração de uma dissertação deve-se muito não só aos grandes
amigos, aos professores, à família, mas também a outras tantas pessoas que cruzaram o
nosso caminho. Escrever um agradecimento sucinto não é tarefa fácil pra quem tem boa
memória e espaço limitado.
Agradeço a Faperj, pelo financiamento da pesquisa.
Aos funcionários da FGV e do CPDOC, em especial a generosidade de Regina
Vives. Aos funcionários do arquivo, Renan e Bianca, sempre dispostos ajudar. À Maria
Amélia, responsável pelo setor de pesquisa da Associação Brasileira de Educação,
Bruno da Academia de Letras da Bahia e Graça da Fundação Clemente Mariani, que me
indicou fontes importantes. Aos funcionários da Biblioteca Nacional, Arquivo Público
do Estado da Bahia, Biblioteca Pública do Estado da Bahia, Biblioteca Isaías Alves e da
Coleção Especial da Biblioteca da Ufba.
Às professoras Helena Magalhães e Libânea Xavier pelos conselhos importantes
que recebi durante a qualificação. Aos professores do CPDOC, Celso Castro e Mario
Grynspan, pelas aulas e pelas sugestões de leitura. Luciana Heymann também me
ajudou a entender melhor o universo dos arquivos pessoais. As professoras Simone
Kropf e Dominichi Sá, permitiram que eu assistisse suas aulas na Fiocruz e Magali
Engels me ajudou a compreender um pouco mais as teorias sobre intelectuais nas aulas
e nas discussões do GEPISP.
À Helena Bomeny, minha orientadora, que me ajudou a pensar a educação de
outra forma e ajustar a lente com que eu via os intelectuais com que me deparei ao
longo dessa pesquisa. Foram diversas as vezes que saí de sua sala com livros nas mãos e
a mente fervilhando de ideias. Agradeço não só sua orientação valiosa como também as
palavras de incentivo que recebi durante todo o tempo.
Não sei se chegaria até aqui se não tivesse começado a estudar história da
medicina com Lina Aras. Ela me instigou a paixão pela pesquisa, o gosto por cada
pequena descoberta, me ajudou no trabalho de escrita. E me incentivou a continuar a
cada vez que eu pensei em desistir.
Antonio Luigi Negro, Gino, me apresentou Isaías e seu arquivo. Foi com ele que
essa pesquisa começou. A ele agradeço as tardes no arquivo, as lições de pesquisa, as
correções minuciosas e as discussões que até hoje me mostram uma nova face do velho
8

Isaías. Também agradeço a generosidade de me incentivar a sair e conhecer outros
caminhos sem os quais não seria a mesma.
Aos amigos, sempre.
À Lílian Lustosa pela paciência e por estar ao meu lado nos momentos mais
difíceis dessa jornada. Podia só dizer que ela leu e releu tanto este trabalho que até pode
citar alguns trechos já fixados em sua memória. Mas o principal é que sem ela o Rio de
Janeiro não teria a mesma graça, a mesma cor. Ela foi, infinitas vezes, mãe, irmã e
amiga e não há nada que eu possa fazer para lhe retribuir isso.
Ainda no Rio, Carol também ofereceu ombro amigo, boas risadas e realizou a
proeza de achar um lugar que eu pudesse alugar durante a estadia no Rio. Tatiana me
mostrou a simplicidade da vida conversa após conversa, numa convivência boa que
sempre deixava as coisa mais leves. Érica, Nati e Joana me acolheram diversas vezes
em Nikiti e cada uma ajudou a colorir a vida de uma forma diferente. As longas
conversas com Suellen me ajudaram a rever conceitos ao mesmo tempo em que
alegravam meu dias em Santa Tereza.
Minha tia Verinha, meu tio Tuca e meu primo Diogo também foram
fundamentais. Eles me receberam como uma filha em sua casa e agradeço por terem me
apoiado durante todo o tempo, por serem minha família carioca.
Mesmo em Salvador, Izabel sempre esteve por perto. Onde quer que eu
estivesse, sabia que podia contar Belzinha e só isso já parecia o suficiente. Com ela
reencontrei as coisas boas da minha cidade e descobri um som novo em cada esquina.
Com Tati não cansei de me lembrar quanto as coisas podem ser intensas, como a gente
pode aproveitar cada pedacinho da vida. À Vanessa agradeço as tardes no arquivo, as
descobertas de pesquisa compartilhadas e a companhia que deixava leve o trabalho
diário de pesquisa. Já faz muito tempo que Joel sentou comigo pra discutir coisas tão
essenciais na história que ele nem deve lembrar, mas agradeço por poder contar com ele
até hoje.
Jaci sempre acreditou em mim mais do que eu mesma e Carol Fróes me tirou da
loucura da escrita falando um pouco das suas próprias. Com elas resgato a cada dia uma
maneira diferente de ver as coisas. À Carol Aragão, fica difícil agradecer. Já nos
conhecemos a tanto tempo que não teria por onde começar e acho que faz mais sentido
agradecer por permanecer ao meu lado. Como ela, gostaria que Tereza aqui estivesse
para compartilhar essa alegria conosco.

9

A minha família me ajudou de tantas formas que esse parágrafo me parece
impossível de escrever. Meus pais, Wilson e Luci, e meus irmãos, Edu e Guto, sempre
me apoiaram em cada etapa de minha formação. Minha mãe foi única ao compreender a
angústia da escrita. Minha vó, aos 80 anos, é exemplo de independência e gosto pela
vida. Mas acho que o valor de tudo que recebi e recebo deles não pode ser resumido em
quatro ou cinco linhas. Não posso esquecer também de minha cunhada Megue, que está
sempre atenta, sempre disposta a ajudar. Obrigada, por tudo.
À Tiago também me faltam palavras. Foi com ele que descobri a calma que eu
tanto precisava, com ele me permiti fazer planos. Subvertendo todas as minhas
convicções sobre distância, sempre esteve comigo e nunca deixou de me incentivar.
Agradeço pelo companheirismo e pela paciência infinita. Por estar ao meu lado, enfim.

10

SUMÁRIO:

Introdução .....................................................................................................................13

Capítulo I
A República e a dupla questão brasileira: saúde e educação na construção do
homem novo ..................................................................................................................19
1. 1 Os anos de 1920 e as primeiras reformas na educação.............................................25
1.2 Golpe de Vargas: anos 30 e a educação................................................................... 30
1.3 A experiência de Isaías Alves....................................................................................34

Capítulo II
Testes de inteligência: trajetória de uma teoria......................................................... 41
2.1 Identificando dificuldades: programa de educação especial na França e seus
desdobramentos...............................................................................................................41
2.2 Usos norte-americanos dos testes de QI....................................................................44
2.3 Uma nação de limítrofes? – O debate sobre inteligência nos Estados Unidos........ 47
2.4 Dois caminhos para a educação em Columbia: John Dewey e Edward
Thorndike........................................................................................................................53
2.5 Conhecendo a democracia americana: dois brasileiros no Teacher’s College de
Columbia........................................................................................................................ 58

Capítulo III
Educação na sua exata medida: homogeneização e expansão escolar no Brasil ....70
3.1 Os testes de inteligência no Brasil............................................................................70
3.2 Em defesa dos testes de inteligência e de aproveitamento.......................................77
3.3 Recortes de uma controvérsia: os testes e os jornais................................................82
3.4 As adaptações de Isaias Alves..................................................................................85

11

3.5 Reflexos da experiência: o trabalho na Diretoria Geral de Instrução Pública..........88
3.6 Três educadores e suas diferentes concepções sobre psicologia escolar: Isaías Alves,
Anísio Teixeira e Lourenço Filho...................................................................................98

Capítulo IV
De volta à Bahia: Isaías Alves e a política educacional no Estado Novo................103
4.1 A entrada de Landulfo Alves na Interventoria baiana.............................................104
4.2 Isaías Alves na Secretaria de Educação e Saúde.....................................................105
4.3 De volta à política baiana: as alianças desfeitas .....................................................115
4.4 A participação de Isaías Alves no movimento integralista......................................118
4.5 Um novo projeto: a Faculdade de Filosofia da Bahia.............................................126

Considerações finais ...................................................................................................131

Fontes ...........................................................................................................................136

Referências ..................................................................................................................137

Anexo I
Cronologia....................................................................................................................145

Anexo II
Teste Coletivo de Inteligência.....................................................................................150

Anexo III
Testes ABC ..................................................................................................................156

12

Introdução

É difícil encontrar uma pessoa que afirme não ter feito ou pelo menos visto um
teste de inteligência. O sujeito responde questões, memoriza e reproduz figuras, soma,
descobre o número seguinte, faz um pouco de tudo e ganha como resultado uma
abstração numérica que pra gente só significa uma coisa: ou é inteligente ou é burro. A
não ser no caso dos gênios, a maior parte das pessoas segue a vida independente disso.
Ao menos era essa a impressão que eu tinha até começar a trabalhar no arquivo de Isaías
Alves. Aliás, além de mudar minha visão sobre os testes de QI (quociente de
inteligência), seu arquivo também me apresentou esse indivíduo pouco conhecido:
Isaías Alves de Almeida.
Apesar de sua formação em direito, ele dedicou sua vida profissional às questões
da educação. Trabalhou como professor no Ginásio Ipiranga e no Ginásio da Bahia, foi
membro do Conselho Nacional de Educação, administrou a Secretaria de Educação e
Saúde baiana entre 1938 e 1942 e fundou a Faculdade de Filosofia da Bahia no fim
dessa gestão. No seu arquivo pessoal, em meio aos seus papéis, cartas, fotos, fui
encontrando notícias sobre o uso de testes de inteligência nas escolas entre as décadas
de 1920 e 1930. Muitas vezes, o próprio Isaías estava envolvido na aplicação deles. Em
geral, os jornais celebravam as inovações dessa “utilidade pedagógica”.
A ideia era aparentemente simples: as classes escolares, com tamanha
heterogeneidade de alunos com potenciais e inteligências diversos tornavam o trabalho
do professor difícil, quase impossível. Dentre os muitos problemas da educação, esse
era um dos pontos que merecia atenção. A solução implicava reordenar o sistema de
classificação utilizado até então: os alunos não deveriam ser organizados apenas por
idade cronológica, mas também por “idade mental”, com mais ou menos o mesmo QI.
As salas de aula seriam homogêneas não só porque as crianças teriam idades próximas,
mas capacidades semelhantes de absorver o conteúdo ministrado pelo professor. O
resultado seriam alunos interessados e professores motivados.
A primeira impressão era que esse novo ambiente escolar só precisava implantar
os testes de inteligência como instrumento de seleção de alunos para se tornar realidade.
É claro que Isaías Alves também mencionava outros obstáculos a serem solucionados.
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A participação efetiva do Estado no processo educacional era um deles. Eu, entretanto,
me concentrei na idéia dos testes e só depois fui percebendo como uma coisa estava
ligada a outra. Não dava para entender o psicólogo Isaías Alves, que fazia pesquisas
com testes de inteligência, sem entender o educador, o técnico, o burocrata, o
administrador e o conservador que ele sempre foi. Por isso essa dissertação tomou pra si
uma tarefa dupla: a de entender uma parte da trajetória de seu protagonista, Isaías Alves,
e ao mesmo tempo, explorar como a noção de inteligência e a possibilidade de medi-la
interferiram no pensamento educacional da década de 1930.
Essa história podia começar num sobrado da Rua do Sodré, no centro de
Salvador, onde fica o Ginásio Ipiranga. Na década de 1920, quando Isaías Alves ali
fundou um Centro de Pesquisas Psicopedagógicas, suas salas serviram como laboratório
para realização dos primeiros testes em crianças por ele aplicados. Entretanto,
acreditamos que esse começo inclua outros aspectos a serem destacados, como a
preocupação com as nossas características inatas e o debate sobre a questão da
inteligência. Para Isaías Alves – e outros educadores que defenderam a aplicação de
testes de inteligência como recurso para organização e classificação dos alunos em sala
de aula – pensar sobre o potencial cognitivo de uma criança implicava lidar com uma
discussão sobre a importância da hereditariedade no desenvolvimento humano.
Desenvolvida no decorrer do século XIX, a eugenia ainda era um paradigma que
influenciava o pensamento científico das décadas de 1920 e 1930, incluindo aí as
reflexões sobre as “raças humanas” e suas peculiaridades. Assim, é possível encontrar
com frequência associações entre inteligência e herança racial durante as pesquisas
realizadas por estes intelectuais. Também não podemos ignorar que, no momento em
que esta ferramenta de avaliação ganhou força nos Estados Unidos, país que
popularizou o conceito de QI, a segregação racial era justificada por essas teorias.
Quando visitou os EUA, Isaías Alves denunciou a “luta das raças neste país e do
esforço de limitação social no plano vertical, e de limitação econômica no plano
horizontal, a que se acham submetidos os filhos da raça africana”.1 Por isso, não
podemos afirmar que ele ignorava a segregação racial ou que a tenha suprimido em seus
discursos. Mesmo percebendo esse fenômeno, Alves muitas vezes confirmou os
pressupostos de inferioridade negra ao dividir estatisticamente negros e brancos em suas
pesquisas e demonstrar o baixo desempenho dos primeiros nos testes de inteligência.

1

O Imparcial, 02/10/1936.
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A questão aqui não é discutir se Isaías Alves era ou não racista, pergunta que
parece pouco cabível diante dos objetivos dessa dissertação, mas perceber como a
crença na neutralidade científica nos levou a confirmar os valores vigentes ao invés de
subvertê-los. No Brasil, a configuração racial do povo brasileiro, predominantemente
mestiço, impedia uma interpretação literal das teorias eugênicas e teve influência
diversa da norte-americana, como veremos neste trabalho. O contexto de inserção do
negro no sistema escolar também foi diverso: ainda que em escolas segregadas e de
qualidade inferior às destinadas aos brancos, os negros norte-americanos tiveram maior
percentual de alfabetização (77% na década de 1930)2 do que a média brasileira, que
sequer chegava a 50%.
Nosso sistema público de educação ainda estava sendo constituído neste período
e os índices de alfabetização, tanto de negros quanto de brancos, eram
significativamente baixos. De acordo com as pesquisas realizadas por Isaías Alves nas
escolas públicas cariocas, o que vemos é que o número de alunos considerados brancos
ou mestiços que frequentavam a escola era muito superior ao de alunos negros, mas
ainda assim não chegavam nem a metade do número de crianças em idade escolar que
deveriam estar regularmente matriculadas.3 Assim, o foco dos nossos educadores
parecia estar muito mais voltado para o volume de alunos a serem incorporados ao
sistema de ensino do que a questão da inferioridade negra. Talvez por isso, o próprio
Isaías oscile em relação ao papel da herança racial na questão da inteligência, ao
contrário dos teóricos norte-americanos, que não hesitavam ao afirmar a superioridade
branca.
Mais que se debruçar sobre esse aspecto, procuramos entender o uso de testes de
inteligência em escolas brasileiras como fruto de um contexto que misturava o desejo de
inovar em relação à pedagogia tradicional e, ao mesmo tempo, oferecer soluções aos
velhos problemas do ensino. Este impulso reuniu educadores de diversos matizes
ideológicos num esforço que teve entre seus resultados o estabelecimento de um lugar
por eles conquistado: o de educadores profissionais ou intelectuais da educação.4 É a
partir daí que compreendemos a trajetória de Isaías Alves no campo educacional.

2

ALVES, Isaías. Da educação nos Estados Unidos: relatório de uma viagem de estudos. Rio de Janeiro,
Imprensa Nacional, 1933. p.161.
3
ALVES, Isaías. Teste de Inteligência nas escolas. Rio de Janeiro, Diretoria Geral de Instrução Pública,
1933. p.104. Em uma de suas experiências, foram testados 1.731 alunos brancos e mestiços enquanto
apenas 148 alunos foram classificados como negros.
4
BOMENY, Helena. Os intelectuais da educação. Rio de Janeiro, Zahar, 2003.
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A noção de campo intelectual de Pierre Bourdieu bem como sua proposta de
estabelecer de “onde o autor fala”, a partir da identificação de sua posição no campo nos
leva a refletir sobre as tomadas de posição de Isaías Alves. Segundo Bourdieu, “é a
estrutura das relações objetivas entre os agentes que determina o que eles podem e o que
eles não podem fazer”.5 Assim, confrontar a trajetória de Isaías Alves com as atitudes de
Anísio Teixeira apontou a possibilidade de compreender melhor que posição ele
ocupava no campo educacional. Essa abordagem ofereceu novos caminhos de análise
sobre as estratégias que Alves adotou para continuar ocupando cargos públicos, mesmo
com o advento do Estado Novo, enquanto Anísio Teixeira foi afastado das esferas do
poder.
No primeiro capítulo traçamos uma contextualização da época em que os testes
de inteligência passaram a ser utilizados nas escolas brasileiras. Aqui, interessa perceber
como essa ferramenta de avaliação se inseriu no contexto de elaboração de uma política
educacional para o país. Entra nesta discussão a relação entre o advento do regime
republicano e a construção dos ideais de cidadania e modernidade no país. A escola
aparece aqui como elemento de coesão, que podia contribuir para a construção da
identidade nacional e, os testes de inteligência, como um dos caminhos encontrados
para racionalizar o sistema de ensino.
Para que auxiliasse de forma mais efetiva na difusão dos ideais republicanos, a
escola teve que ampliar o seu alcance, aumentando o número de vagas disponíveis.
Ainda que não atendesse nem a metade da população em idade escolar, essa expansão
reforçou a necessidade de rever os métodos de ensino vigentes de forma a melhorar o
aproveitamento do sistema escolar. Dentre as propostas de inovação estava a de
selecionar e organizar de forma mais objetiva os alunos que ingressavam na escola
através dos testes de QI.
Inserido nesse debate, apresentamos Isaías Alves e sua convergência com o
movimento dos testes. Assim como muitos intelectuais de sua época, Alves estava
envolvido nas discussões que tinham como objetivo definir as políticas educacionais do
Estado. O contato que teve com as teorias pedagógicas norte-americanas bem como
suas experiências no Ginásio Ipiranga o transformaram em um dos educadores que
defendiam a seleção pelo QI como parte da reforma educacional que estava sendo
implementada no Brasil.

5

BOURDIEU, Pierre. Os usos sociais da ciência. São Paulo, Unesp, 2004. p.23.
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No segundo capítulo percorremos os caminhos que forjaram os testes brasileiros.
Explorando brevemente sua origem francesa, nos concentramos nos desdobramentos
que o uso de testes de inteligência tiveram nos Estados Unidos. Para isso, usamos como
ponto de partida dois fenômenos: a aplicação em massa dos testes de inteligência do
exército estadunidense e o resultado das pesquisas desenvolvidas por seus psicólogos
nas escolas. O intercâmbio de ideias entre este país e o Brasil é explorado a partir das
viagens de Anísio Teixeira e Isaías Alves para Nova Iorque, quando foram estudar no
Teacher’s College da Universidade de Columbia. Ali puderam ver os testes em ação e
seus efeitos nas escolas que visitaram. Os relatórios de viagem por eles elaborados
foram de grande importância para compreender essa experiência e por isso foram
bastante explorados nesse capítulo. Apesar de terem frequentado a mesma faculdade, os
relatórios mostram como suas experiências foram diferentes. Acreditamos que elas
foram fundamentais na construção da visão desses intelectuais sobre a educação e sobre
o uso de testes em particular.
O terceiro capítulo explora o uso de testes no Brasil e a experiência de Isaías
Alves na Diretoria Geral de Instrução Pública (DGIP) carioca. Os testes brasileiros eram
adaptações dos testes franceses e norte-americanos e eram explorados em conferências
voltadas para os professores. A maior parte dos testes utilizados nas escolas foram testes
coletivos e uma exceção à regra eram os Testes ABC de Lourenço Filho, que também
analisaremos nesse capítulo. Ainda que que essas avaliações tenham sido feitas apenas
de forma experimental, seu uso não escapou às críticas e divergências quanto aos
métodos e até mesmo quanto a sua real utilidade para o sistema escolar.
Subordinado a DGIP, o Serviço de Testes e Medidas, cujo chefe era Isaías
Alves, coordenou uma experiência que aplicou testes de inteligência nos alunos das
escolas públicas do Rio de Janeiro, além dos testes de aproveitamento escolar. Seus
resultados, como o diagnóstico de retardamento de mais de 50% dos alunos
matriculados nas escolas cariocas, foram explorados nos Boletins de Educação Pública
produzidos pela própria DGIP e parecem ter desencorajado a continuação dos trabalhos.
Os desentendimentos entre Isaías Alves e Anísio Teixeira também parecem ter
contribuído para a saída do primeiro da Seção de Testes e Medidas.
O quarto capítulo analisa as repercussões do Estado Novo na trajetória de Isaías
Alves. Cabe apreender o que ele conservou de suas ideias sobre um modelo racional
para a educação e aplicou na sua gestão da Secretaria de Educação e Saúde na Bahia
entre 1938 e 1942. Aqui, ao lado de sua preocupação com a homogeneização escolar, é
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possível explorar melhor sua visão sobre educação. Também é possível inferir que ele
tentou levar adiante seu trabalho com testes de inteligência, mas não de forma tão
esquemática como no período anterior. Neste capítulo também percebemos os
princípios que nortearam suas escolhas políticas, como sua participação no
integralismo, e tentamos traçar as convergências dessas concepções cm sua defesa de
um modelo educacional específico. Em 1942, ele fundou a Faculdade de Filosofia da
Bahia iniciando sua carreira no ensino superior e uma nova forma de participação no
campo educacional. É com este marco que encerramos nossa análise.
Se uma vida deixa marcas em diversas instâncias, tivemos de eleger algumas
prioridades ao seguir o rastro de Isaías. Os documentos de seu arquivo pessoal foram
bastante explorados e ajudaram a definir caminhos a seguir. O arquivo do CPDOC, com
a facilidade de acesso que a digitalização do Arquivo Pessoal de Anísio Teixeira em
particular proporcionou, além da sua multiplicidade de sujeitos e fontes tornou-se
campo privilegiado ainda que, recorrendo à busca nominal, Alves seja citado em apenas
dois ou três documentos. Lá encontrei alguns de seus principais interlocutores como
Anísio Teixeira e Lourenço Filho. A Biblioteca Nacional possui as principais obras da
época sobre psicologia escolar, contando inclusive com exemplares dos livros dos
psicólogos norte-americanos mais citados por Isaías Alves. Na Bahia, a Academia de
Letras da qual foi membro e o Arquivo Público do Estado forneceram mais pistas.
Muitas outras ainda ficaram pelo caminho. O resultado é o que se vê a seguir.
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Capítulo I
A República e a dupla questão brasileira: saúde e educação na construção do
homem novo.

O final do século XIX no Brasil foi marcado por mudanças que alteraram o
modo como a política nacional foi encarada. A abolição de 1888 foi o ápice deste
processo que provocou a redefinição dos lugares sociais, antes polarizados entre
senhores e escravos; libertos e cativos. A República, proclamada apenas um ano depois,
colocou o problema da transformação de “súdito em cidadãos”6 e estabeleceu um ponto
de inflexão na definição da sociedade brasileira. Entretanto, essas transformações,
comemoradas pelos liberais, não se deram de forma abrupta. Os marcos institucionais
da mudança apenas sinalizaram um lento processo de adaptação da sociedade aos novos
parâmetros de equidade e aos caminhos buscados para atender aos anseios de
modernidade e progresso.7
Parte dessa transformação se refletiu no próprio aspecto físico das cidades que
passaram por um processo de urbanização e reformas, remarcando novas fronteiras
entre o público e o privado. No Rio de Janeiro, a reforma do prefeito Pereira Passos
derrubou casarões, cortiços e abriu grandes avenidas, melhorando a circulação e a
ventilação, mas também expondo a miséria em que vivia grande parte de sua população.
Luciano Martins8 observa que a perplexidade e a indignação dos intelectuais diante da
miséria do povo não implicaram num projeto de transformação social pensado por eles,
restringindo-se, fortemente, ao campo da moral.
Mais que reformar suas ruas, o país tinha como principal preocupação manter a
coesão interna, em geral ancorada em noções de identidade nacional. Para consolidar a
República Brasileira, era preciso estabelecer elementos que a definiam enquanto nação
e, ao mesmo tempo, fazer com que esses elementos fossem compartilhados pela sua
população. Por isso as questões morais ganharam tanta importância no debate sobre o

6

LIMA, Déborah Kelman. O banquete espiritual da instrução: o Ginásio da Bahia. Salvador:18951942. Dissertação de mestrado. Salvador, Ufba, FFCH, 2003. p. 20.
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educacional brasileiro. Para uma cronologia mais detalhada ver: “Cronologia da República no Brasil” In:
GOMES, Angela, PANDOLFI, Dulce e ALBERTI, Verena (orgs.). A República no Brasil. Rio de
Janeiro, FGV, 2002. pp. 496-529.
8
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perfil do brasileiro assim como a necessidade de “civilizar” seus costumes.
Espaço de (con)formação por excelência, a escola tornou-se central para
compartilhar os valores republicanos. A educação atendia à necessidade de formar
cidadãos ao mesmo tempo em que era essencial nos projetos que aspiravam o avanço do
país. Para Marta Carvalho “o papel da educação foi hiperdimensionado: tratava-se de
dar forma ao país amorfo, de transformar os habitantes em povo, de vitalizar o
organismo nacional e de construir a nação”.9 De fato, como veremos a seguir, a
educação, ao lado da saúde, ganhou status de panacéia dos problemas nacionais.
Muitos intelectuais, educadores ou não, preocuparam-se com a questão do
ensino público, através do qual a população brasileira seria recuperada. A Campanha de
Regeneração Nacional pela Educação tinha seu ponto nevrálgico nos índices de
alfabetização. Segundo o censo de 1900, excluídos os menores de cinco anos, 69,2% da
população brasileira não sabia ler.10 Entretanto, vale ressaltar que o Brasil da virada do
XIX para o XX era um país predominantemente rural, onde mais de 80% de seus
habitantes vivia sob o domínio das oligarquias e a demanda social pela educação era
igualmente baixa.11 Assim, uma das principais dificuldades encontradas pelo sistema
educacional que estava sendo estruturado era manter os níveis de frequência escolar,
uma vez que muitas crianças precisavam deixar as salas de aula para ajudar seus pais no
trabalho.
Também é preciso lembrar que o direito a voto, expressão elementar da
construção da cidadania, só era facultado aos homens que soubessem ler e escrever. A
participação das mulheres no processo eleitoral só foi permitida a partir de 1932, em
decreto assinado por Vargas. Ainda assim, a alfabetização foi considerada essencial,
uma vez que se tornou critério ímpar de inclusão/exclusão das massas na República.12
Pode-se argumentar que, como já foi demonstrado diversas vezes nos trabalhos sobre
coronelismo13, a exigência de alfabetização não foi empecilho para manipulação dos
votos e dos resultados eleitorais. Durante toda a Primeira República os coronéis do
interior instituíram o chamado “voto de cabresto” e a fraude eleitoral era frequente.
9
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Fundado na grande propriedade, o poder desses homens era garantido não só pelos
empregos e favores que forneciam, mas também pela ausência do poder do Estado
nessas regiões, o que facilitava o controle social exercido por eles.
O domínio desses coronéis provocou o fortalecimento da visão que privilegiava
o Estado como motor das mudanças preconizadas pelos intelectuais envolvidos na
tentativa de modernização do Brasil. Para os antiliberais, como Oliveira Vianna, “a
realidade do caudilhismo acabara por inverter o sentido mais conhecido do poder
central, que de autoridade absolutista e opressora das liberdades tornava-se o único
meio de construção de um Estado moderno”.14 O coronelismo reforçou a crítica ao
pensamento liberal, que ganhou maior espaço a partir da década de 1920,
principalmente com a crise de 1929. Assim, a educação rural entrou em pauta, pois se
apresentava como parte do caminho de superação de mais um aspecto associado ao
atraso: o domínio dos coronéis no interior brasileiro.
Para os intelectuais comprometidos com as ideias liberais e republicanas, a
educação atendia outra demanda: era através dela que o povo conseguiria se orientar
num ambiente democrático e estaria apto a tomar decisões. Isso gerava a primeira
questão tão discutida por esses homens: de que “povo” estamos falando? Não foi tarefa
fácil traçar um perfil desse “povo”, inserido na recente nação brasileira, cuja identidade
ainda se encontrava em mal traçadas linhas, assim como a noção de unidade territorial.
As primeiras tentativas de fazer um diagnóstico desse novo Brasil encontraram
uma população atrasada e inerte diante das mudanças políticas e econômicas que o
sistema republicano deveria provocar, mas que pareciam não ter lugar na maior parte
do território brasileiro. As viagens exploratórias levadas a cabo por Belisário Penna e
Arthur Neiva em 1912, patrocinadas pela Inspetoria de Obras contra as Secas,
percorreram regiões do nordeste e do centro-oeste do Brasil. O diário da viagem foi
publicado em 1916, com fotos que mostravam a situação dos homens do interior, mais
especificamente de Pernambuco, Bahia, Goiás e Piauí.15 O que se viu foi um povo
doente e analfabeto, que carecia das mais elementares noções de higiene, pra não falar
da abstrata noção de cidadania.
A célebre frase de Miguel Pereira que classifica o “Brasil como um imenso
14
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hospital” sintetiza outra preocupação central das primeiras décadas da República: a
saúde. As expedições científicas, como a de Arthur Ramos e Belisário Penna acima
citada, foram fundamentais para que o movimento sanitarista ganhasse espaço no
debate. Segundo essa corrente, o problema do Brasil estava no abandono sanitário do
país, portanto, era necessário melhorar as condições de vida dos brasileiros, fornecendolhes assistência médica e noções básicas de higiene. Eles também defendiam a criação
de um Ministério da Educação e Saúde que coordenaria os esforços. A bandeira do
sanitarismo foi erguida por muitos intelectuais, em sua maioria médicos, que estavam à
frente da Campanha.
Jeca Tatu, personagem de Monteiro Lobato, personifica este mal: não é falta de
vontade, é falta de saúde. De acordo com Santos,16 a maneira como Monteiro Lobato
encarou Jeca Tatu, personagem sintetizador das populações do interior do Brasil, passou
por três diferentes fases: a primeira, vista a partir da ótica do proprietário de terras,
classifica o Jeca como preguiçoso; a segunda, paternalista, o vê como um homem
doente e por isso apático; e a terceira, vê a miséria do homem do campo, agora chamado
de Zé Brasil, como fruto da exploração de classe, fornecendo assim uma análise mais
estrutural do problema. Refiro-me aqui à visão paternalista do Jeca Tatu, que traduz as
preocupações dos médicos sanitaristas. Segundo essa visão eram as doenças que ele
tinha que o impediam de trabalhar.
Jeca Tatu não era apenas doente, ele também nunca havia frequentado a escola.
Depois de curado e alfabetizado virou até homem de negócios, se inserindo no comércio
agrícola local. Dessa forma, essa personagem sintetizava também a defesa da dupla
“saúde e educação” sustentada pelos intelectuais e que colocava na ação do Estado a
expectativa e o meio de regenerar e salvar sua população doente e inculta.17
Deborah Lima ressalta que, para esses intelectuais, o atraso do país estava ligado
à ignorância de seu povo e não às consequências de uma sociedade excludente.18 O fim
da escravidão não foi acompanhado de uma solução para os homens recém libertos, que
não tinham instrução nem estavam preparados para ingressar no regime de trabalho
livre. Bomeny observa que, ao serem marginalizados, esses homens “acabaram
perversamente confirmando os preconceitos e estereótipos que a sociedade dos brancos
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lhes imputava”.19
Inserido neste debate, as teorias raciais européias geravam diagnósticos
sombrios. De acordo com elas, concorriam para o malogro do progresso brasileiro tanto
o clima quente quanto o alto percentual de negros existentes no território. O caráter
mestiço de nossa população inviabilizava a ideia de uma sociedade branca nos moldes
europeus20 e era um dos fatores que justificavam o atraso do país. Para Lília Schwarcz
“em meio a um contexto caracterizado pelo enfraquecimento e final da
escravidão, e pela realização de um novo projeto político para o país, as
teorias raciais se apresentavam enquanto modelo teórico viável na
justificação do complicado jogo de interesses que se montava. Para além dos
problemas mais prementes relativos à substituição da mão-de-obra ou mesmo
à conservação de uma hierarquia social bastante rígida, parecia ser preciso
estabelecer critérios diferenciados de democracia”.21

A autora justifica assim a adoção do argumento racial pelos intelectuais
brasileiros. Ainda que em última instância implicassem uma visão negativa do futuro
nacional, foi a partir dessas teorias que as diferenças sociais foram frequentemente
justificadas. Reunidas sob o rótulo de eugenismo, essas ideias foram reinterpretadas por
esses pensadores que, a partir de alguns rearranjos teóricos, passaram também a
considerar a viabilidade de uma nação mestiça.22 Exemplo da diversidade de
interpretações são as visões de Silvio Romero, que via no branqueamento a solução para
o problema, e Nina Rodrigues, que encarava a mestiçagem como sinônimo de atraso e
degeneração.23
A relação entre raça e degeneração levantava questões que permaneceram em
meio à campanha sanitária. Seria a degeneração uma questão biológica ou do meio? Se
efeito do meio, afetou o biológico? É hereditário? É preciso lembrar que, no fim do
século XIX, “o racismo se ligava aos interesses de uma elite letrada em se diferenciar da
massa popular, cujas formas de cultura e religião eram depreciadas como atrasadas ou
degeneradas”24 e, ao mesmo tempo, justificava as “hierarquias sociais e políticas com
base em critérios biológicos”.25
Com exceção de Manuel Bomfim, que via na mestiçagem fator positivo e
19

BOMENY, Helena. Op. cit. p.21.
VENTURA, Roberto. “Um Brasil mestiço: raça e cultura na passagem da monarquia à república.” In:
MOTA, Carlos Guilherme (org.). Viagem incompleta: a experiência brasileira: formação: histórias. São
Paulo, Senac, 1999. p.331.
21
SCHWARCZ, Lilia. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil. São
Paulo, Cia das Letras, 1993. p.18.
22
Idem. p.65.
23
VENTURA, Roberto. Op. cit. p. 355.
24
Idem. p.352.
25
Idem. p.353.
20

23

diferenciador da sociedade brasileira, as perspectivas não eram muito otimistas. Por
isso, Monteiro Lobato classificou a ideia do saneamento como “consoladora, porque o
nosso dilema é este: ou doença ou incapacidade racial. É preferível optarmos pela
doença”.26 Posteriormente, o mestiço brasileiro foi encarado de forma mais positiva.
Gilberto Freire concorreu para essa visão ao abordar o problema a partir da perspectiva
cultural e não biológica. Segundo Freire, o mestiço era o elo entre dois mundos: o da
Casa Grande e o da Senzala. Seu elogio à mestiçagem ajudou a incorporar o mestiço
como marca da identidade nacional brasileira.27
Ainda que superada a dicotomia negro/ruim e branco/bom em troca da visão
positiva do mestiço a ser civilizado, essa perspectiva ainda persistia no imaginário
escolar. Em estudo sobre o Ginásio da Bahia, Deborah Lima28 nos mostra que os
professores ainda associavam as classificações raciais a juízos de valor, ainda que não
de forma rígida. Em depoimento à autora, um ex-aluno relata que um de seus
professores classificava os alunos em loiros-arianos (os que recebiam melhores notas),
mestiços (os medianos) e negros (os com as piores notas), mas que isso nada tinha a ver
com o fenótipo dos alunos. Dizia que “os loiros-arianos podem até colocar os pés na
cadeira, os mulatos devem se comportar, já os negros nada podem fazer”. Essa
classificação, que pode até ser interpretada como uma ironia do professor, também nos
mostra que a situação de exclusão persistia ainda nos anos de 1920 e 1930 e era refletida
em sua fala.
De todo modo, neste período, predominou a ideia de que, mestiço ou não, o
homem brasileiro sempre podia ser melhorado se vivesse em boas condições sanitárias e
recebesse uma educação adequada. Foi essa a noção que os intelectuais, responsáveis
pelas reformas educacionais dos anos de 1920, defenderam durante seus períodos de
gestão à frente das Diretorias de Instrução Estaduais.
Devemos destacar que essa premissa, a de uma educação adequada, é o mote da
discussão deste trabalho. Ao examinar os anos de 1920 e 1930 percebemos que o
significado desse adjetivo e a perspectiva do alcance dessa educação variaram não
apenas de estado para estado, como também entre os próprios intelectuais envolvidos
nesse processo. As reformas estaduais de educação são um bom começo para a análise
desse aspecto.
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1.1 Os anos de 1920 e as primeiras reformas na educação.

A Constituição de 1891 estabeleceu a descentralização da educação, que nos
níveis primário e secundário seriam de responsabilidade dos estados e municípios.
Apenas o ensino superior era competência do Estado brasileiro. Entre 1920 e 1930
houve reformas nos sistemas estaduais de educação que expandiram o alcance do ensino
público. Uma vez que o sistema de educação era descentralizado, cada estado
determinou o ritmo e as prioridades de sua reestruturação. Essas reformas foram
concretizadas graças aos “diagnósticos” dos problemas brasileiros, que colocaram a
educação no centro dos debates e a iniciativa pública como fundamental na “marcha
para o progresso”.
Apesar de ser um processo descentralizado, onde as reformas aconteceram em
anos diferentes, é possível perceber uma linha comum que guiava os reformadores, uma
diretriz que se consagrou na literatura sobre educação como movimento da Escola
Nova. A principal marca deste movimento foi que esses educadores concentraram suas
preocupações mais na criança em si do que na escola. Para eles, o ensino deveria ser
mais dinâmico e integrado ao cotidiano do aluno. Entretanto, a diversidade de
interpretações e correntes que circularam sob o rótulo de Escola Nova foi observado
ainda pelos seus membros, como Fernando de Azevedo.29 Mais tarde, ao comentar em
carta o livro Introdução ao Estudo da Escola Nova de Lourenço Filho, o próprio Anísio
Teixeira apontou suas discordâncias em relação à visão do amigo. Dentre suas críticas,
salientou que discordava da sua apropriação do conceito de aprendizagem de Lebon e
que achava que Lourenço Filho havia interpretado Dewey de forma reducionista.30
Para Ângela Gomes, a Escola Nova não chegou a produzir um novo modelo
escolar, mas transformou pontos chaves ao associar a pedagogia à psicologia
experimental, sociologia e biologia.31 A ideia era que a perspectiva científica sempre
ofereceria melhores soluções que a prática pedagógica. Pautada na crença da
neutralidade da ciência, os intelectuais buscaram basear suas soluções no parâmetro de
racionalidade que ela oferecia. Na educação, a sociologia e a psicologia tiveram papel
central nas mudanças idealizadas pelos educadores.
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A sociologia ofereceu a possibilidade de ter uma visão mais exata dos problemas
a serem enfrentados. Gomes acredita que “o grande aprendizado desses planejadores de
um novo Estado e de uma nova sociedade apontava que, na base de qualquer
intervenção política sólida, devia estar a ‘realidade social’, conhecida pelos métodos
científicos então praticados”.32 Fernando de Azevedo destacava o papel dessa disciplina
ao afirmar que ela situava o papel da escola na sociedade e definia sua função social.33
Ao lado da sociologia, a estatística revelava em números a dimensão do desafio.
O Ministério da Educação e Saúde, criado em 1930, contou com a Diretoria de
Informações, Estatística e Divulgação cujo diretor era Teixeira de Freitas. Seus
levantamentos ajudavam a elaborar um quadro representativo da situação do país e “a
expectativa era que os diagnósticos daí resultantes apresentassem subsídios para orientar
o planejamento das ações do Estado no âmbito da educação, saúde e intervenção
urbana, entre outros setores”.34 Em 1932, o serviço de estatística passou a realizar
censos escolares, que ajudaram a compreender os problemas enfrentados pelos
educadores, como o da evasão escolar.
Já a psicologia lhes oferecia uma ferramenta de compreensão do processo de
aprendizagem infantil, fundamental para aprimorar a prática pedagógica. A estatística
também auxiliava essa disciplina uma vez que fornecia os parâmetros de comparação
entre os alunos, demonstrando variações e desvios.35 O deslocamento do foco da escola
para a criança conferiu maior destaque a essas teorias, auxiliando o trabalho do
professor, que deveria tornar-se também um homem de ciência. Inserem-se aí os
trabalhos de psicologia escolar nos quais os testes de inteligência de que falaremos
nessa dissertação teve papel relevante.
Para Monarcha, “o chamado “movimento de testes” introduziu e aperfeiçoou,
nos meios científicos nacionais, as técnicas de avaliação e prognóstico mediante a
utilização de provas breves e objetivas”.36 Esse movimento teve como impulso o
surgimento da “escola de massas”, em que o aumento do número de alunos exigia uma
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maior organização do sistema escolar de forma a atender esse crescimento sem,
contudo, aumentar significativamente os gastos com a educação. Ainda segundo o
autor, muitos intelectuais se envolveram com a “problemática da educação escolar e a
eficiência administrativa”,37 alguns deles especializando-se em medidas psicológicas e
ajudando a consolidar a psicologia objetiva como conhecimento socialmente relevante.
Essas novas disciplinas apresentaram aos educadores a base científica que
fundamentou suas estratégias para mudança do quadro educacional do país. Apesar de
serem utilizadas em conjunto, cada um desses intelectuais conferiu importância
diferente a esses conhecimentos. Anísio Teixeira, por exemplo, pensava as mudanças a
partir das pesquisas e estatísticas, analisando os problemas com ênfase numa base
sociológica, enquanto Lourenço Filho e Isaías Alves viam nas pesquisas psicológicas o
caminho ideal.38 Para Anísio Teixeira a sociologia funcionava como fundamento para
orientar as escolhas que ajudassem a aperfeiçoar a relação entre indivíduo e sociedade.
Já para Fernando de Azevedo a sociologia era a ciência capaz de organizar e dar
unidade ao empreendimento pedagógico.39 Como já foi dito, essas perspectivas não
eram excludentes, mas influenciaram o modo como cada um administrou os serviços
ligados à educação.
A circulação dessas ideias pedagógicas foi acompanhada pela atuação direta dos
próprios educadores, que saíram de suas cidades para implementar essas reformas. Em
1922, Lourenço Filho, paulista, professor da Escola Normal, conduziu a reforma do
ensino no Ceará. Além dele, podemos listar: o pernambucano Carneiro Leão, o paulista
Fernando de Azevedo e o baiano Anísio Teixeira, reformadores no Rio de Janeiro, que
já haviam implementado mudanças nos seus estados de origem. Muitos deles também
viajaram para os Estados Unidos para se especializarem nos cursos de educação. O
Teacher’s College de Columbia, em Nova Iorque, recebeu 15 alunos brasileiros entre
1920 e 1930, número superior aos de qualquer outro país da América Latina neste
mesmo período.40
Quando chegou ao Ceará, Lourenço Filho trabalhou na estruturação do sistema
público de ensino primário da capital além de estender o ensino ao meio rural, onde
37
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quase inexistiam escolas. Também reformulou a estrutura do Ensino Normal da capital,
para fornecer uma formação mais profissional aos futuros professores.41 Ao viajar para o
interior do estado, ele endossou a visão do abandono sanitário defendida pelos médicos
higienistas. Em Juazeiro, ele constatou que 84% das crianças tinham tracoma,42 uma
doença oftálmica altamente contagiosa que, em casos extremos, pode levar à cegueira.
A partir dessa viagem, publicou Juazeiro do Padre Cícero, um relato desta experiência.
Ocorrida entre 1927 e 1929, a reforma em Minas Gerais foi liderada pelo
secretário dos Negócios do Interior, Francisco Campos e por Mario Casassanta, inspetor
geral de Instrução Pública. Na Bahia as mudanças começaram em 1924, quando Anísio
Teixeira foi nomeado diretor de Instrução do estado por indicação de Góes Calmon.
Anísio Teixeira também reformou o ensino primário e procurou atualizar os professores
promovendo cursos e palestras durante sua gestão. Foi também neste ano que Isaías
Alves, personagem central nesta pesquisa, começou suas experiências com testes de
inteligência no Ginásio Ipiranga, assunto que examinaremos a seguir.
No Distrito Federal houve reformas sucessivas com: Carneiro Leão (1922-1926),
Fernando de Azevedo (1927-1930) e Anísio Teixeira (1931-1935). Uma das
preocupações de seus reformadores era com a heterogeneidade do sistema escolar do
Rio de Janeiro. Por isso, Carneiro Leão instituiu o uso de diários de classe e fichas
escolares pedagógicas e de saúde, estabelecendo um maior controle do trabalho
escolar.43 Fernando de Azevedo continuou o trabalho de classificação e as fichas de
saúde serviram como subsídio para estabelecer um perfil das condições de saúde dos
alunos matriculados. Estas fichas também foram utilizadas para encaminhar os alunos
ao serviço médico escolar.44 Dentre as medidas adotadas por Anísio Teixeira temos a
centralização dos serviços escolares e o estabelecimento de centros de matrícula, que
redistribuía as crianças pelas escolas já existentes, não sem grande resistência de pais,
alunos e professores.45 Assim, o aperfeiçoamento do sistema carioca foi fruto de certa
continuidade administrativa46 apesar das diferenças entre esses educadores.
Até o começo da década de 1990, o estudo destas reformas no Brasil e das
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personagens que protagonizaram a defesa dos ideais da Escola Nova nos passava uma
falsa interpretação de homogeneidade que polarizava a luta entre os inovadores
escolanovistas e os tradicionalistas, que ficaram à margem desse processo. Essa ideia foi
desconstruída a partir de estudos mais aprofundados sobre o movimento, que analisaram
mais de perto as personagens envolvidas no debate.47 Ao discutir a historiografia
educacional brasileira, Marta Carvalho48 defende que essa polarização se consolidou a
partir da obra A cultura brasileira, de Fernando de Azevedo, que construiu uma
oposição entre o novo e o velho de forma a apagar os conflitos existentes em torno da
“luta pelo controle do aparelho escolar”.49 Segundo a autora,
renovadores e tradicionalistas moviam-se num mesmo campo de debates.
Propunham a questão educacional preponderantemente da ótica da “formação
da nacionalidade”. Por isso, nas propostas, as semelhanças eram mais
relevantes que as diferenças.50

Essa percepção é importante para compreender como Isaías Alves, que não
aderiu à corrente escolanovista, trabalhou ao lado de Lourenço Filho e Anísio Teixeira
(dois ícones desse movimento) na Diretoria Geral de Instrução Pública do Rio de
Janeiro. Aqui, a valorização do conhecimento técnico que Isaías Alves possuía e a
defesa do ideal comum de racionalizar a estrutura administrativa dos órgãos de
educação parece ter sido os elementos de coesão.
Ainda que seja esperado que a homogeneidade do modelo não corresponda à
prática é possível perceber com mais clareza essas divergências quando analisamos o
trabalho conjunto desses personagens em órgãos da administração federal. Aqui a troca
de experiências, característica dos anos 20, em que cada um protagonizou uma reforma
em um estado diferente, dá lugar a discussão mais intensa e até mesmo ao embate em
torno do modelo de educação a ser adotado pelo Brasil.
Em linhas gerais, dois caminhos poderiam ser adotados na formação do sistema
educacional brasileiro. O primeiro era o projeto de formação das elites, que ficariam
responsáveis pela educação da nação. A criação de Institutos de Ensino Superior e de
Universidades deveriam ser priorizadas como caminho para constituir um pensamento
nacional. O segundo era o projeto de educação popular, que priorizava o ensino de base
47
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defendendo uma expansão da escola primária, em detrimento do ensino superior. Na
gestão de Capanema a frente do Ministério da Educação e Saúde, a educação das elites
foi priorizada, uma vez que para ele, sua formação era mais importante que a
alfabetização intensiva das massas.51

1.2 Golpe de Vargas: anos 30 e a educação.

Para analisar o trabalho conjunto desses educadores, a mudança administrativa
gerada pela criação do Ministério da Educação e Saúde, que substituiu o Ministério da
Instrução Pública, Correios e Telégrafos na responsabilidade sobre a educação pública,
é fundamental. A centralização da gestão encontra aqui mais um de seus reflexos: ao
contrário da política educacional federalizada norte-americana, em que cada estado
define seus parâmetros para a educação, a república federativa brasileira procurou
definir um modelo único, a ser seguido por todos os estados.
A utilidade desse modelo, que ignorava as peculiaridades regionais, foi
questionada por alguns educadores. O debate travado sobre a necessidade de pensar a
educação regionalmente, respeitando as particularidades de cada estado, estava inserido
num contexto mais amplo de definição da organização institucional do Brasil. Segundo
Gomes,52 de uma forma bastante esquemática, a centralização do poder era defendida
pelos tenentes, que contavam com um governo central forte para acabar com os
“políticos profissionais” (oriundos da aristocracia agrária) estabelecendo uma
administração com base em critérios técnicos. Já as oligarquias defendiam um modelo
administrativo descentralizado com base no pacto federativo, onde os estados teriam
grande autonomia, o que favorecia a manutenção de sua hegemonia.53 O acirramento
das disputas pode ser percebido com mais clareza durante as discussões da Assembléia
Nacional Constituinte, instalada em novembro 1933. Ainda de acordo com Gomes essa
tensão aumentou em 1935 e teve como resultado a ditadura de 1937.
No campo da educação prevaleceu a perspectiva da centralização e a instalação
do Conselho Nacional de Educação (CNE) é uma de suas expressões. Criado em abril
de 1931, o CNE era um órgão consultivo do Ministério da Educação e Saúde que tinha
51
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dentre suas atribuições “firmar as diretrizes gerais do ensino primário, secundário,
técnico e superior” 54 além de emitir pareceres técnicos sobre assuntos educacionais. Em
1936 o CNE foi extinto, criando-se um novo Conselho de mesmo nome, mas com novas
atribuições. Dentre elas estava a de elaborar um Plano Nacional de Educação, promover
conferências sobre educação e coordenar os Conselhos Estaduais de Educação.
De acordo com Miceli,55 no momento de criação do CNE o Estado ainda não
tinha legitimidade para interferir nas questões educacionais sem o apoio de outros
grupos de interesses como a Igreja Católica (através de seus intelectuais) e os
educadores profissionais. O CNE podia ser considerado, portanto, como um espaço de
negociação entre esse Estado e os porta-vozes desses grupos divergentes. Os membros
que compunham o Conselho partiam de suas esferas de atuação como a divisão entre
ensino particular e ensino público e, mais especificamente, entre os representantes do
ensino superior, os militares, os católicos e os técnicos da educação. 56
Apesar das filiações serem também fruto da própria estrutura do Conselho, que
previa representantes das diferentes esferas de ensino, elas não eram inconciliáveis.
Isaías Alves, por exemplo, classificado por Miceli como um dos “porta-vozes das novas
especialidades na área educacional”57 era também defensor do ensino particular, uma
vez que era proprietário do Ginásio Ipiranga, e das posições católicas, o que fica patente
através de sua defesa do ensino religioso nas escolas.
Este último aspecto foi ponto de discórdia entre a Associação Brasileira de
Educação (ABE) e a Igreja Católica. Para alguns membros da ABE, incluindo aí o
grupo que ficou conhecido por escrever o Manifesto dos Pioneiros, um Estado laico
deveria deixar as questões religiosas fora da escola, enquanto para os católicos, que já
haviam perdido espaço para a expansão de suas atividades no âmbito educacional,
manter o ensino religioso também nas escolas públicas era fundamental. “Os católicos
argumentavam que uma educação laica favorecia ao caos e a desmoralização da
sociedade”.58 Isaías Alves concordava com essa afirmação e considerava que o
catolicismo deveria ser um dos pilares que sustentavam a ordem brasileira.
A ABE havia sido fundada em 1924, mas só ganhou caráter nacional em 1932.
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Neste ano, o grupo católico que a integrava desfiliou-se59 e o grupo que ficou conhecido
como “pioneiros” assumiu a liderança, reforçando a defesa de uma educação laica.
Antes, a associação já havia tentado expandir seu alcance através das Conferências
Nacionais de Educação, que se apresentavam como espaços de debate das questões
educacionais desde 1927, mas não conseguiu estabelecer núcleos regionais devido a
divergências internas sobre a centralidade do papel da ABE carioca. A discórdia entre a
ABE e a Igreja Católica, já na década de 1930, demonstrava a mudança de perfil da
associação que ficou mais conhecida pela sua formação posterior, que tinha como um de
seus líderes Anísio Teixeira. Depois, a constituição de 1934 conciliou os interesses
desses dois grupos estabelecendo que o ensino primário seria gratuito e obrigatório e o
ensino religioso seria facultativo.
Outro ponto da discussão sobre a homogeneização do modelo de ensino foi a
questão da nacionalização e o problema das escolas estrangeiras. Entre o fim do século
XIX e o começo do século XX, a política de incentivo à imigração européia fortaleceu a
ideia de branqueamento e trouxe mão-de-obra mais familiarizada com o trabalho livre
assalariado. Dentre os europeus que vieram para o país, os alemães foram os que
causaram maior preocupação, uma vez que possuíam o maior número de escolas
estrangeiras. Essas escolas funcionavam no Brasil, mas mantinham uma identidade
sólida com sua pátria de origem. Era frequente que as escolas dos imigrantes alemães,
por exemplo, lecionassem as disciplinas nesse idioma e que muitos de seus alunos não
aprendessem português. Essas escolas multiplicavam-se no momento de construção da
identidade nacional e eram vistas como uma ameaça aos interesses do país, uma vez que
eram consideradas “desnacionalizadoras”.
Entre 1938 e 1939 o processo de nacionalização das escolas estrangeiras ganhou
maior expressividade. Neste período foi decretado o fechamento de escolas e a
proibição do ensino em língua estrangeira.60 Essa nacionalização compulsória teve
como pano de fundo o advento do Estado Novo, que procurou reforçar o sentimento
nacionalista através dos desfiles cívicos e que utilizava a educação como instrumento de
propagação de sua ideologia, que defendia a importância do poder centralizado. Além
disso, a Segunda Guerra Mundial e o alinhamento do Brasil com França, Inglaterra e
Estados Unidos agravou o problema dessas escolas que eram em sua maioria alemãs ou
italianas.
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As disputas em torno das questões educacionais revelavam também sua
dimensão política. Primeiro porque, para muitos, “a educação foi claramente valorizada
como instrumento de controle social”.61 Era através das escolas que os futuros cidadãos
seriam formados e também através de seus alunos que esses educadores pretendiam
ensinar aos adultos, aparentemente fora do alcance dessa instituição, noções
consideradas por eles fundamentais como a higiene e os valores morais. Depois porque
a visão “vitoriosa” do modelo educacional a ser seguido definiria a nomeação dos
técnicos que a haviam defendido e que, também por isso, pareciam mais aptos a
concretizá-las.
O centro irradiador deste modelo educacional estava no Rio de Janeiro, então
capital da República, na Diretoria de Instrução Pública do DF. Esta instituição torna-se
central para esta análise uma vez que é a partir de sua administração que se
estabeleceram os parâmetros elementares de ensino. O exame da administração de
Anísio Teixeira à frente desta pasta (1931-1935) é também lugar privilegiado para
perceber a construção desse modelo de educação, ao mesmo tempo em que nos ajuda a
entender a relação entre intelectuais e Estado – que já vinha sendo construída
anteriormente, mas que foi intensificada neste período marcado pela expansão da
burocracia estatal.
Com essa expansão, o Estado abriu espaço para uma maior participação dos
intelectuais e técnicos, que legitimaram suas práticas. O próprio CNE, ainda que a
princípio tenha sido meramente consultivo, ajudava a justificar as decisões estatais,
agora apoiadas pelos pareceres desses intelectuais. Depois, a elaboração do Plano
Nacional de Educação pelos membros do CNE, arregimentou o apoio de diversas
esferas de interesses, que tinham no Conselho seus representantes.
Por outro lado, a valorização do conhecimento técnico pelo Estado auxiliou na
construção de um espaço de atuação desses intelectuais, que ajudaram a pensar as
questões envolvidas na criação de uma política educacional. Assim, o que está em
discussão não é só a cooptação dos intelectuais pelo Estado62 mas também as estratégias
que eles desenvolveram para “se impor enquanto categoria social específica e elite
capaz de se comunicar a partir da ótica do próprio poder”.63
É preciso, portanto, ressaltar que o benefício da associação entre intelectuais e
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Estado foi mútuo: os primeiros passaram a ser centrais na elaboração de projetos de
construção e reforma da administração pública e o segundo ganhou papel fundamental
nas ideias de mudança ou inovação pensadas por estes educadores. Entretanto, não
estamos tratando essa relação de forma automática. Grande parte dos intelectuais que
trabalharam integrando os quadros burocráticos do Estado brasileiro realmente
acreditava que seus métodos, pautados pela credibilidade da ciência, eram essenciais
para racionalizar a máquina pública.
É dentro desse contexto que situamos a participação de Isaías Alves nas
iniciativas de reformulação da política educacional brasileira. Seu objetivo de
racionalizar o sistema público de ensino a partir do uso de testes de inteligência como
ferramenta de organização escolar tinha como base a crença na possibilidade “de
administrar cientificamente os homens e a natureza”.64 Deste modo, não parece ter se
resumido a uma estratégia de inserção no Estado, apesar de ter sido fundamental para
que isso ocorresse. Para compreender melhor essa afirmação, examinaremos parte de
sua trajetória profissional.

1.3 A experiência de Isaías Alves.

Isaías Alves nasceu em Santo Antonio de Jesus, cidade do recôncavo baiano, em
1888. Aos 14 anos, mudou-se para Salvador para cursar o secundário no Colégio
Carneiro Ribeiro. O trabalho de Isaías Alves no campo educacional começou ainda em
1905, com suas aulas no curso primário do Ginásio Ipiranga, colégio de Salvador que
adquiriu posteriormente. Nesta época o colégio pertencia a seu primo, Alexandre
Porfírio de Almeida Sampaio, o que deve ter facilitado sua entrada, mesmo sendo
comum neste período que a formação secundária fosse suficiente para ministrar aulas na
escola primária.65 Entre 1909 e 1910, também ministrou aulas de história do Brasil no
curso popular do Liceu de Artes e Ofícios.
Em 1924, já proprietário do Ginásio Ipiranga, Isaías Alves fundou um Centro de
Pesquisas Psicopedagógicas. O objetivo deste Centro era aprofundar seus estudos em
relação à utilidade de testes de inteligência para classificação de crianças em idade
escolar. A concepção deste laboratório seguia uma tendência encontrada em outros
estados do país de realizar experiências seguindo métodos científicos que ajudassem a
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determinar as mudanças necessárias às práticas de ensino vigentes. Foi nesse centro que
Alves desenvolveu suas primeiras adaptações dos testes estrangeiros e os aplicou em
alunos do próprio Ginásio.
Em 1928, ele ministrou palestras no curso de férias para professores baianos
promovidos por Anísio Teixeira, então diretor de instrução pública da Bahia. Suas
conferências tiveram como título geral “Medidas da inteligência e dos resultados
escolares”66 e foram realizadas na Escola Normal de Salvador. Seu primeiro livro sobre
o assunto, Teste Individual de Inteligência,67 havia sido publicado dois anos antes e
apresentava a utilidade dos testes de inteligência para a realidade brasileira, além de
traduzir a escala de Binet-Burt para o português. Os cursos foram um dos caminhos que
os defensores das reformas encontraram para atualizar os professores, colocando-os em
contato com as teorias pedagógicas que estavam em voga na época e que eram seguidas
por estes diretores de Instrução Pública.
Ao que tudo indica, seu trabalho de pesquisa desenvolvido com testes de
inteligência iniciado no Ginásio lhe credenciou a entrada em outra categoria do ensino.
Foi a partir daí que Isaías Alves parece ter ingressado no grupo dos que não só lidam
com

educação, mas que pensam sobre ela e cujas opiniões vão ganhando maior

notoriedade a partir do avanço do trabalho realizado. Os testes de inteligência não foram
fator isolado. Isaías Alves já pode ser considerado um privilegiado porque saiu da sua
cidade natal e concluiu o ensino secundário em Salvador, no colégio Carneiro Ribeiro.
Além disso, formou-se em uma das três únicas Faculdades existentes na Bahia: a
Faculdade Livre de Direito.
Em Matas do Sertão de Baixo, livro que escreve sobre o recôncavo baiano,
Isaías Alves traça sua genealogia: teria vindo da matriarca Úrsula Maria das Virgens, de
quem descenderiam todas “as famílias baianas mais importantes por nós conhecidas”
como as de Clemente Mariani, Pedro Calmon e Rômulo Almeida. Seu avô, Francisco
Felix de Almeida Sampaio, foi senhor do Engenho Vargem Grande e junto com outros
fazendeiros locais conseguiu comprar uma parada da única linha de trem que ligava a
cidade à Nazaré, centro econômico regional.68
Isaías Alves, entretanto, não parece ter nascido em época áurea dos Alves de
Almeida. Foi o primogênito de uma família de mais oito irmãos. Seu pai, Aprígio
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Alves de Almeida, comerciante de fumo, teve participação política em Santo Antonio de
Jesus no começo do século XX, quando estava entre os conselheiros municipais da
cidade. Mais tarde seu desafeto, Coelho Lima, passou a dominar a política local
tornando-se ao mesmo tempo intendente, tabelião, escrivão de órfãos, escrivão de feitos
civis e criminais.69 Neste período, Isaías Alves já morava em Salvador e complementava
sua renda com as aulas de história que ministrava no Ginásio Ipiranga.
Alves ainda era professor deste Ginásio quando se formou na Faculdade de
Direito da Bahia em 1910. Nesta época as escolhas não eram muito amplas. No estado
havia a Escola Politécnica, a Faculdade de Medicina da Bahia e a Faculdade de Direito.
Marcos Chor Maio aponta um dos fatores que determinavam as opções acadêmicas: as
preferências de classe. Enquanto a elite econômica, predominantemente rural, preferia a
Faculdade de Direito, as camadas médias e subalternas escolhiam a medicina.70 Para
Miceli, até a Primeira República, a Faculdade de Direito era a instância suprema no
campo da produção ideológica, concentrando inúmeras funções políticas e culturais ao
mesmo tempo em que supria a demanda de elementos treinados para os cargos
administrativos, políticos e do magistério superior.71 Como veremos, Isaías Alves
tornou-se professor universitário só muito tardiamente, aos 54 anos, com a criação por
ele da Faculdade de Filosofia da Bahia em 1942, mas sua trajetória foi marcada pela
atuação na burocracia estatal brasileira.
Seu trabalho com testes de inteligência teve início na década de 1920. A
persistência em considerar categorias raciais como fator de diferenciação da capacidade
mental, 72 num momento em que a eugenia ganhava outra dimensão, pode ser explicada
pela sua formação. Ao analisar a emergência da antropologia como disciplina
autônoma, Mariza Correa nos chama a atenção para a formação do intelectual brasileiro
que “se restringia quase só a possibilidade de tornar-se ele um médico, jurista ou
engenheiro”. Para ela, ao invés de estreitar ou condicionar os interesses a esses campos
já constituídos, a falta de opção teve “como resultado a ampliação dos parâmetros
teóricos e práticos dentro dos quais foram se constituindo novas disciplinas”.73 Dentre
elas, podemos apontar a própria antropologia, mas também a sociologia e a psicologia,
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base das teorias educacionais que ganharam espaço nos anos 30 e com as quais Alves
trabalhou.
A década de 1910, porém, teve como prevalência as teorias raciais de que já
falamos, e que viam no mestiço e no negro uma ameaça ao progresso do país. A força
da antropologia criminal e da medicina legal, que enfatizavam a raça como fator
definidor da tendência ao crime e aos vícios não deve ser desprezada na formação de
Isaías Alves. Pouco antes de Isaías ingressar na Faculdade de Direito, Nina Rodrigues
havia publicado As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil (1894) que,
além de lançar as bases da medicina legal brasileira, “revela a crescente influência,
desde o final do século XIX, da medicina no campo do direito”.74
A construção do sentido e o resultado de suas experiências com crianças tem
base nas teorias pedagógicas desenvolvidas posteriormente, mas devem guardar alguns
pressupostos herdados de sua formação em Direito. Além disso, os autores norteamericanos lidos e comentados por Isaías Alves acreditavam na superioridade da raça
branca em detrimento dos negros e mestiços. Um exemplo é Lewis Terman, figura
central na popularização do uso de testes de inteligência em crianças nos Estados
Unidos, que defendia que crianças negras de lares pobres tinham como herança uma
inteligência inferior.75
Outro fator que não deve ser ignorado é a viagem de seu irmão Landulfo Alves
aos Estados Unidos em 1920. Landulfo, posteriormente interventor da Bahia (19381942), recebeu uma bolsa do governo baiano para estudar agronomia no Texas. A
viagem de Landulfo ao Texas não foi fator isolado. Pallares-Burke76 mostra que muitos
recifenses também frequentaram aulas neste Estado, particularmente na Universidade de
Baylor, Waco. No caso dos alunos de Recife, esse intercâmbio era facilitado pelo
Colégio Americano Batista, que tinha em seu quadro de professores muitos ex-alunos
de Baylor. Este é o caso de Gilberto Freyre, que chegou nesta Universidade, ainda em
1918.
Freyre conheceu Landulfo Alves em 1919, quando escreve sobre ele em seu
diário. Segundo Freyre, Landulfo havia perguntado em que ele iria se formar e ele havia
respondido que ainda não tinha se decidido, que se interessava apenas em estudar e
aprender. Freyre registra sua reação:
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Ele se escandaliza. Arregala os olhos como se estivesse diante de um maluco.
Diz que eu preciso escolher um curso em que me doutorar: Medicina,
Engenharia, Direito, Agronomia. Do contrário, adverte, ficarei sobrando no
Brasil. A conclusão é que, segundo L. A., o Brasil de hoje só daria valor ao
“doutor”, ao doutorado seja lá em que for; e podendo até ser instruído, douto,
bem preparado. (Aqui entra minha ironia).77

A situação, ainda que meio anedótica, exprime um aspecto da formação desses
intelectuais brasileiros, que ganhavam maior credibilidade ao exibir um certificado de
uma instituição estrangeira. Não cabe aqui discutir minuciosamente as diferenças das
circunstâncias que envolveram a viagem de estudos de ambos. Para entender a
perspectiva de Landulfo, o fato de ter sido financiado pelo governo e não por seus pais
(como no caso de Freyre) parece ter implicado a necessidade de voltar com um
resultado mais concreto que sinalizasse a utilidade de sua viagem para o governo
baiano.
Ao mesmo tempo em que tratava de conseguir um diploma, Landulfo estudava
aspectos técnicos da produção agrícola e discutia com seu irmão, através de cartas, as
peculiaridades do sistema de ensino norte-americano. As cartas enviadas por ele a Isaías
encontram-se no arquivo pessoal deste último e comentam assuntos variados: a situação
financeira do Colégio Clemente Caldas, que possuíam na cidade de Nazaré, a política
baiana, as decisões familiares, além do modelo de educação que estava conhecendo
durante sua estadia.
As cartas revelam o fascínio dos dois pela organização do ensino nos Estados
Unidos. Numa delas, Landulfo Alves comenta as pretensões de Isaías Alves de ir aos
Estados Unidos: “A tua idéia de visitar os Estados Unidos no intuito de estudar o
sistema de educação aqui adotado, deve ser realizada, pois creio muito terás que ver e
muita coisa encontrarás de fácil aplicação no nosso meio”.78 E aconselha:
“Estou, entretanto, certo de que se te pretendes mudar para o Sul, a tua
viagem a este país deve preceder a esta mudança. Terias, estou certo, plano
inteiramente novo. O espírito prático que o americano imprime à educação do
moço é um ponto importantíssimo para nossos educadores. Nenhum país
pode-nos servir de guia como os Estados Unidos”.79

Landulfo Alves prosseguia ressaltando que os norte-americanos tinham uma
vantagem sobre os europeus em matéria de administração escolar: mesmo com um vasto
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território, eles haviam conseguido adaptar e aplicar as teorias educacionais européias
com sucesso. Por isso, serviriam como exemplo mais adequado ao Brasil, que também
era um país de grandes proporções.
Além das cartas, seu irmão também parecia lhe enviar alguns livros e revistas
como a Literary Digest. Em viagem à Europa, Landulfo Alves enviou-lhe um exemplar
de um livro de Henri Pierón, psicólogo francês que investigava a aprendizagem infantil.
Assim, as cartas sinalizam que Isaías Alves lia e se atualizava também com a ajuda de
seu irmão, que lhe enviava material para estudo durante suas viagens.
Mais tarde, já em 1930, Isaías Alves foi aos Estados Unidos especializar-se em
psicologia educacional no Teacher’s College da Universidade de Columbia, Nova
Iorque. Assim como seu irmão, Isaías ganhou bolsa de estudos do governo baiano para
realizar tal empreitada e voltou como “doutor” ou mais especificamente Master of Arts
and Instructor in Psychology. Columbia possuía um Instituto Internacional, que recebia
alunos estrangeiros. Para Warde,80 esse Instituto era parte da política de popularização
da cultura americana, que também contava com incentivos da Fundação Rockfeller, e
foi lá que Isaías Alves foi recebido. Essa trajetória vai influenciar o trabalho de Isaías
Alves ao lado de Anísio Teixeira na Diretoria Geral de Instrução Pública e também suas
posições diante das questões educacionais colocadas pelos intelectuais de sua época.
Em 1931 foi nomeado membro do Conselho Nacional de Educação, onde
permaneceu até 1958. A permanência de Isaías Alves no CNE durante 27 anos não deve
ser desprezada e pode ser explicada justamente pelas posições conservadoras que este
educador adotou. Para ele, o ensino devia estar a serviço do Estado e era mais um
mecanismo de socialização de deveres do que de direitos. Por isso, ao longo de sua
participação no Conselho, Isaías Alves tendia a defender os interesses do Estado, que na
sua visão deveria ser o centro irradiador da ordem, considerada por ele fundamental
para o progresso brasileiro.
A mudança política gerada pelo golpe do Estado Novo, longe de ameaçar sua
posição, reforçou suas convicções e colocou seu irmão, Landulfo Alves à frente da
interventoria do Estado da Bahia. No caso de Isaías Alves, estudar a sua atuação
enquanto secretário de educação durante essa interventoria é importante para perceber
como suas concepções educacionais se expressaram em políticas públicas efetivas. Daí
vale confrontar este período (1938-1942) com outras duas questões-chaves na trajetória
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de Isaías Alves: o trabalho com testes de inteligência e sua ligação com o integralismo.
É o que tentaremos fazer nos capítulos seguintes.
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Capítulo II
Testes de inteligência: trajetória de uma teoria.

Para explorar o surgimento dos testes de inteligência e sua relação com a
consolidação do campo da psicologia educacional brasileira faz-se necessário
compreender o contexto que possibilitou a circulação dessas ideias entre Brasil e
Estados Unidos. Como veremos a seguir, os testes franceses foram pioneiros na
avaliação da inteligência e também tiveram importância no país. Entretanto, escolhemos
enfatizar a experiência norte-americana em virtude da influência que exerceu no
trabalho de Isaías Alves, personagem central dessa dissertação.

2.1 Identificando dificuldades: programa de educação especial na França e seus
desdobramentos.

Os primeiros testes de inteligência surgiram a partir das pesquisas de Alfred
Binet81, que foi diretor do Laboratório de Psicologia Experimental da Sorbonne. As
primeiras experiências ocorreram por solicitação do Ministério da Educação do governo
francês em 1904, quando Binet desenvolveu uma técnica para identificar crianças que
necessitassem de educação especial82. O psicólogo baseou sua pesquisa em perguntas e
tarefas cotidianas que pudessem avaliar o desenvolvimento mental dos alunos.
Os testes deveriam ser aplicados preferencialmente por um psicólogo ou por um
adulto treinado, que estaria orientado por critérios rígidos quanto ao tempo de aplicação
e sobre a linguagem a ser utilizada com a criança. Era importante o controle da
aplicação dos testes, uma das características do paradigma científico vigente naquele
momento, por isso a preferência pela aplicação dos testes por pessoa especializada.
O objetivo de Binet era ajudar as crianças com dificuldades de aprendizagem a
acompanhar as aulas nas escolas francesas. Suas perguntas eram organizadas em
dificuldade crescente e cada grupo de questões e tarefas correspondia a uma idade. A
idade mental era diagnosticada a partir do último grupo de perguntas e tarefas que a
criança havia respondido positivamente. Quando havia uma diferença muito grande
81
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entre a idade cronológica e a idade mental obtida através do teste, a criança era
direcionada para um programa de educação especial.
A escala métrica, posteriormente conhecida como quociente de inteligência (QI),
foi criada pelo psicólogo William Stern83 em 1912. Ele acreditava que a psicologia, cujo
foco era o indivíduo, traria as soluções para os problemas do século XX. Parte de seu
trabalho foi rever os estudos sobre inteligência infantil feitos por Binet, de quem sofreu
grande influência.
Segundo Gould, 84 Binet obtinha o resultado dos seus testes subtraindo a idade
mental do indivíduo pela sua idade real. O resultado ideal era zero, de forma que as duas
idades se corresponderiam. Stern apontou um problema nessa relação: uma criança de
quatro anos que apresenta idade mental de dois tem um problema mais grave que um
adolescente de 16 anos que apresenta idade mental de 14. O cálculo de Binet não
expressava essa diferença, uma vez que ambos seriam diagnosticados com atraso mental
de dois anos, portanto, era preciso que o diagnóstico refletisse também a diferença no
desenvolvimento mental de forma mais precisa.
A solução de Stern foi dividir a idade mental pela idade cronológica, ao invés de
subtrair como fazia o psicólogo francês. Essa operação deu origem a uma tabela de
correspondências onde o equilíbrio ideal é 100 (o resultado é multiplicado por 100 para
evitar os decimais). Índices muito abaixo desse número ideal eram considerados
retardamento e muito acima eram considerados precocidade.
De acordo com essa teoria, a criança de quatro anos com idade mental de dois
teria um QI de 50, enquanto o adolescente de 16 anos com idade mental de 14 teria um
QI de 85, o que indica uma diferença entre o retardo de ambos. Posteriormente, o
resultado do quociente de inteligência passou a ser comparado a uma tabela, que
classificava o potencial de aprendizagem de cada criança, que receberia ensino
diferenciado. Reproduzo aqui a tabela de classificação:
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QI

Classificação

140 ou + Gênio ou quase gênio
120-140

Inteligência muito superior

110-120

Inteligência superior ou brilhante

90-110

Inteligência normal ou média

80-90

Rudeza ou inteligência média inferior

70-80

Inteligência limítrofe (ora classificável entre rudes, ora entre débeis mentais)

50-70

Cretino (débil mental superior)

25-50

Imbecil (débil mental médio)

20-25

Idiota (débil mental inferior)

In: ALVES, Isaías. Os testes e a reorganização escolar. Bahia, Nova Gráfica, 1930. p. 36

A partir dos desdobramentos posteriores do uso de classificações como a da
tabela acima, a exemplo do trabalho com testes no exército norte-americano, percebe-se
que o ensino diferenciado tornou-se reflexo de uma expectativa que associava futuro
profissional da criança ao seu QI. Assim, uma criança com QI de 120 “poderá seguir
dignamente, sem cansaço ou nervoso, uma carreira científica ou profissão liberal”
enquanto outra com QI de 65 “terá absoluta incapacidade, na idade adulta, de assumir
posições em que a responsabilidade lhe imponha atividade mental e funções
complexas”.85 A associação entre QI e futuro profissional também foi expressa em outra
tabela, obtida a partir de testes de inteligência aplicados em recrutas do exército
americano:

Profissão

QI médio

Ferradores, operários, mineiros, barbeiros

68-80

Pedreiros, cozinheiros, ferreiros, açougueiros

81-92

Maquinistas, encanadores, mecânicos, funileiros

81-92

Fotógrafos, telegrafistas, guarda-livros, enfermeiros

93-100

Dentistas, contadores, engenheiros civis, oficiais, médicos

100-112

Oficiais engenheiros

112-121

In: ALVES, Isaías. Os testes e a reorganização escolar. Bahia, Nova Gráfica, 1930. p.37-38
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Uma das consequências da tabela acima era a ideia que alunos considerados
rudes, por exemplo, teriam ensino diferenciado, em geral focado no desenvolvimento
das habilidades manuais em detrimento das intelectuais. Se inicialmente eles
precisavam de um ensino que lhes familiarizasse com os códigos sociais, preparando-os
para a vida em sociedade, posteriormente deveriam se preparar para a vida prática,
aprendendo ofícios como os de pedreiro ou açougueiro em escolas profissionais, mais
adequadas aos seus níveis de inteligência.
Apesar de se afastarem do propósito inicial de Binet, que era apenas o de
auxiliar crianças com dificuldade de aprendizagem, os testes de inteligência dessa época
tiveram como base os primeiros testes deste psicólogo francês. As perguntas eram
ajustadas à realidade local a partir da tradução e da adaptação cultural das questões
básicas elaboradas por Binet, sendo algumas suprimidas e outras acrescentadas a
depender do resultado obtido com as primeiras aplicações do teste com crianças da
região. O teste a partir daí elaborado ganha também o nome do psicólogo que propôs a
revisão (como no caso do psicólogo inglês Burt, que teve sua adaptação conhecida
como Binet-Burt) ou da universidade em que foi elaborada, como é o caso da adaptação
de Terman, feita em Stanford.

2.2 Usos norte-americanos dos testes de QI.

A psicologia norte-americana, em grande medida influenciada pela alemã,
parece ser um bom referencial para entender o desenvolvimento da psicologia
educacional no início do século XX. Segundo Schultz,86 o nascimento da psicologia
moderna tem como marco a instalação do Laboratório de Psicologia em Leipizig,
Alemanha, em 1879 por Wundt. Anteriormente, a disciplina dividia o campo – e as
cadeiras universitárias – com a filosofia. Somente quando os pesquisadores passaram a
se apoiar na observação e na experimentação cuidadosamente controladas para estudar a
mente humana é que a psicologia começou a alcançar uma identidade que a distinguia
de suas raízes filosóficas.87
Em processo de afirmação enquanto ciência, a psicologia se desenvolveu nos
EUA de forma mais expressiva e foi criada, neste país, a primeira cadeira de psicologia
em 1888, na Universidade da Pensilvânia. No início do século XX, já havia três vezes
86
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mais psicólogos norte-americanos formados do que laboratórios norte-americanos que
pudessem empregá-los. Para William Gomes,88 se a realização de experimentos deu a
psicologia seu status de ciência, a inserção profissional ocorreu através da avaliação
psicológica. Schultz também demonstra como o período de afirmação do valor prático
da psicologia coincidiu com o período de expansão escolar nos EUA. Deste modo,
muitos psicólogos norte-americanos se voltaram para o campo da psicologia aplicada à
educação.
Neste país, um dos primeiros psicólogos a trabalhar com os testes de inteligência
foi Henry Goddard89 em 1908, quando ele traduziu a escala de Binet. Ele trabalhou com
pequenos grupos de alunos numa escola para débeis mentais90 em Vineland, Nova
Jersey, e também realizou experiências com imigrantes europeus que chegavam aos
Estados Unidos. Para ele, havia uma grande ligação entre a falta de inteligência ou
debilidade mental e a imoralidade, uma vez que os débeis mentais tinham dificuldades
em compreender os códigos morais e maior tendência para desenvolver vícios, como o
alcoolismo.
Lewis Terman foi considerado um dos principais difusores dos testes de Binet
nos EUA e, embora não tenha sido o primeiro psicólogo americano a usar os testes de
Binet neste país, ele foi o primeiro a utilizá-los em crianças consideradas normais.91 Em
1916, ele publicou “A medida da inteligência”,92 no qual divulgava uma adaptação dos
testes de Binet para as escolas americanas desenvolvida na Universidade de Stanford,
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Califórnia. Esta adaptação, que ficou conhecida como Stanford-Binet, foi,
posteriormente, muito utilizada nas escolas americanas.93
Os primeiros testes foram desenvolvidos para serem realizados individualmente
e exigiam treinamento especializado para quem os aplicava, além da necessidade de
cronometrar o tempo de resposta, requisitos já defendidos por Binet. Por isso,
inicialmente foram realizados em pequena escala, como no caso das experiências de
Terman nas escolas da Califórnia.
Os testes de inteligência ganharam maior notoriedade na seleção de recrutas
americanos que serviram durante a 1ª Guerra Mundial. O chamado Army Mental Test,
que havia sido adaptado por Yerkes94 com o auxílio de Terman e Goddard, foi
desenvolvido para avaliar tanto recrutas alfabetizados (teste Alfa) quanto os analfabetos
(teste Beta). A aplicação dos testes no exército foi a primeira experiência com o uso de
testes coletivos em larga escala em um momento importante de ascensão militar dos
EUA.
Quando os homens alfabetizados falhavam no teste Alfa, que era um teste
escrito, deveriam ser testados novamente com o teste Beta, que continha apenas figuras
e cujas instruções eram lidas pelos examinadores. Os homens analfabetos ou
estrangeiros também foram testados com o teste Beta, uma vez que não poderiam ler as
questões presentes no teste Alfa. Só quando o indivíduo falhava nos dois testes é que
era examinado por uma versão do teste individual de Binet.
Ao contrário das adaptações dos testes franceses, as notas eram dadas por
conceito e variavam de A até E. Um indivíduo que havia obtido nota D, por exemplo,
era considerado incapaz de exercer tarefas que exigissem alguma habilidade específica e
possuía inteligência inferior (D) ou muito inferior (D-). A partir desse conceito, Yerkes
sugeria que os recrutas fossem direcionados às funções que lhes exigissem a habilidade
diagnosticada seguindo o mesmo raciocínio da associação entre QI e futuro profissional
presente no ambiente escolar.
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Além de Yerkes, Edward Thorndike95 trabalhou a serviço do governo americano
realizando a seleção de oficiais do exército e de aviadores para a aeronáutica. Thorndike
ficou mais conhecido pelo trabalho de pesquisa que realizou, posteriormente, no
Laboratório de Psicologia da Universidade de Columbia, em Nova Iorque. Uma de suas
preocupações era estabelecer bases sólidas para o tratamento quantitativo da pesquisa
em psicologia. Este trabalho no exército também foi importante por ter sido através dele
que Thorndike conseguiu recursos para equipar o laboratório da universidade com um
sistema de computadores, o que permitiu cruzar uma grande quantidade de dados
recolhidos nas pesquisas psicológicas utilizadas posteriormente nas escolas.96

2.3 Uma nação de limítrofes? – O debate sobre inteligência nos Estados Unidos.

Cerca de 1,7 milhão de homens foram testados através do Army Mental Test nos
Estados Unidos. O resultado final da experiência, organizada estatisticamente, concluiu
que quase metade desses indivíduos não passou da idade mental de 13 anos.97 A
repercussão do livro The revolt against civilization98, que divulgava esse resultado, foi
significativa, pois a amostragem indicava que, de forma geral, o povo americano tinha
uma inteligência abaixo da média aceitável para um adulto mediano. Seu autor, Lothrop
Stoddard99, acreditava na hereditariedade da inteligência que, para ele, não podia ser
modificada pelo meio ambiente ou pela educação, visão que tornava o diagnóstico do
Army Mental Test ainda mais negativo.100 Stoddard também utilizou esses resultados
para defender o combate à imigração, principalmente dos europeus do sul e do leste, e
reafirmar a inferioridade dos negros (fossem eles norte-americanos ou imigrantes).
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A defesa de leis de restrição à imigração nos Estados Unidos, reforçada por
Stoddard, já vinha acontecendo desde o século anterior e baseava-se em pressupostos de
inferioridade e superioridade raciais. Sean Purdy afirma que até 1900
“a linguagem da ‘raça’ – conflito de raça, sentido de raça, problemas de raça
– tinha assumido um lugar central no discurso público americano. ‘Raça
significava supostas diferenças biológicas e culturais entre povos e foi um
conceito invocado para explicar a desigualdade econômica e social entre
povos tidos como superiores, geralmente brancos originários da Europa
Ocidental e do Norte, e outros povos ‘inferiores’, geralmente não brancos
e/ou imigrantes da periferia da Europa. Negros, latino americanos e asiáticos
foram os principais alvos da discriminação racial”.101

Ainda que contra o desejo dos eugenistas norte-americanos, a imigração era um
fenômeno crescente em virtude da prosperidade dos Estados Unidos, que implicava o
aumento na demanda por mão de obra, e da crise econômica na Europa, que forçava
seus habitantes a buscar novas alternativas. Entre 1865 e 1915 os Estados Unidos
receberam cerca de 25 milhões de imigrantes, mais de quatro vezes o número dos 50
anos anteriores. A maior parte desses homens ia trabalhar nas indústrias do norte do
país. Em 1890, concluiu-se que a população urbana de Chicago e Nova Iorque era
composta majoritariamente por imigrantes (87% e 80% respectivamente)102 e o censo de
1920 concluiu que apenas 61% da sua população era composta por norte-americanos
(com pai e mãe nascidos nos Estados Unidos).103
Além da lei de 1921, que estabelecia cotas de imigração, os norte-americanos
preocupavam-se em assimilar essa massa de imigrantes, de forma a preservar as
características “originais” de seu povo. A discussão sobre inteligência e a influência da
hereditariedade, da educação ou do meio no seu desenvolvimento encontrou aí terreno
fértil para tornar-se alvo de polêmicas. Temia-se que os europeus do sul e leste
“rebaixassem” o povo norte-americano, conforme Stoddard alardeava em seu livro,
apoiado pelas teorias eugenistas.
A diferença de inteligência entre os povos de cada país chegou a ser expressa em
uma tabela, reproduzida por Isaías Alves em seu primeiro livro sobre testes de
inteligência. Segundo o autor, Terman, após realizar experiências numa escola norteamericana, chegou ao seguinte resultado:
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Raça

Meninos

QI médio

Espanhóis

37

78

Portugueses

23

84

Italianos

25

84

Europeus do Norte

14

105

Americanos

49

106

ALVES, Isaías. Teste Individual de Inteligência. Rio de Janeiro, Typ. D’Encadernadora, 1932. (3ª ed.)
p.32

Era com base nessas experiências que se tornava compreensível que os europeus
do norte fossem aceitos com mais facilidade que latinos e africanos. Walter Lippmann e
John Dewey seguiam na contramão desses pressupostos, sendo Dewey grande defensor
de uma reforma educacional como caminho para solução desses problemas.
Em resposta ao livro de Stoddard, Walter Lippmann104 publicou, em outubro de
1922, o primeiro de seis artigos sobre os testes de inteligência utilizados no exército na
revista The New Republic. Nesse artigo, Lippmann explicava como surgiram os testes
de inteligência e desconstruía o argumento do livro, ao demonstrar que havia um erro na
adaptação dos testes (originalmente franceses e para crianças) para a linguagem adulta e
americana, por isso o resultado havia sido tão negativo.
Em dezembro de 1922, foi a vez de John Dewey105 que, em artigo publicado na
mesma revista, condenou o modo como os testes de inteligência estavam sendo
utilizados nos EUA. A argumentação partiu da declaração de George B. Cutten106,
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presidente da Colgate University, proferido durante seu discurso inaugural. Cutten
afirmou que, se apenas 15% da população americana tinha “inteligência suficiente para
entrar em uma universidade”, os Estados Unidos nunca tiveram uma democracia real,
uma vez que “o baixo nível de inteligência de seu povo não permitiria ter uma”.107
Dewey argumentou que um raciocínio como esse levava à defesa de uma
aristocracia intelectual, e assemelhou a hierarquização do Army Mental Test ao sistema
de castas indiano. Ressaltou ainda que não pretendia criticar os testes mentais enquanto
procedimento científico, mas sugerir que seus objetivos deveriam redirecionar o foco
para a análise do indivíduo.108 Para ele, como os testes ainda não haviam sido
suficientemente utilizados, seus resultados apontavam riscos e probabilidades, mas não
eram definitivos.
Ao criticar o discurso de Cutten, Dewey apontou os erros de sua análise, que se
concentrava nos resultados do Army Mental Test, ao invés de buscar soluções para os
problemas do sistema educacional, que ele também havia apontado em seu discurso. O
crescimento populacional norte-americano exigia que esse sistema fosse reformulado
para atender à demanda crescente. Ainda segundo Dewey, ao contrário de uma
educação voltada para a mediocridade, o sistema americano deveria implantar uma
educação para a individualidade.109
O debate gerado pelo diagnóstico dos testes realizado pelo Exército tinha
implicações no modo como a democracia americana era encarada por setores das classes
dominantes, conforme Cutten havia delineado anteriormente. Ainda em 1919, Henry
Goddard, primeiro psicólogo norte-americano a utilizar os testes de Binet nos EUA,
num discurso para alunos da Universidade de Princeton, apresentou o problema nos
seguintes termos:
“Agora o fato é, esse trabalhador pode ter uma inteligência de 10 anos
enquanto vocês têm uma de 20. Exigir para ele uma casa como as que vocês
apreciam é tão absurdo quanto seria insistir que cada trabalhador deveria
receber uma bolsa de pós-graduação. Como pode haver tal coisa como
igualdade social com essa ampla faixa de capacidades mentais?” 110
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Para esses homens, a ideia do uso em larga escala dos testes de QI implicava o
estabelecimento de uma hierarquização que tinha como objetivo colocar “cada homem
em seu devido lugar”. Muitas vezes, isso significava defender uma aristocracia
comandada pelos indivíduos considerados mais inteligentes diagnosticados por testes
cujo resultado em geral confirmava os pressupostos das teses eugenistas.
Na contramão dessa corrente, Dewey publicou Educação e Democracia, livro
em que defendia que só a educação podia orientar a experiência do indivíduo,
aumentando sua capacidade de compreensão necessária para a vida em sociedade. Era a
partir de uma formação voltada para a autonomia do indivíduo que o país poderia
cultivar cidadãos capazes de fazer escolhas conscientes e que, portanto, estariam
preparados para viver na sociedade democrática e em constante transformação, que os
Estados Unidos se orgulhavam de possuir.
Para Patrícia Fass, ainda que Dewey tenha sido crítico em relação aos testes,
suas ideias sobre educação forneceram parte dos argumentos para o desenvolvimento
dos testes de inteligência.111 Sua preocupação principal era com uma educação que
fornecesse ferramentas para o indivíduo desenvolver um pensamento autônomo,
coerente com uma sociedade democrática. Para isso, a valorização do indivíduo e de
suas experiências no ambiente escolar era fundamental. Esta, aliada à ideia de
democratização da educação através de um sistema educacional de massas, gerou uma
questão: como ampliar o alcance da educação e, ao mesmo tempo, atender às
necessidades individuais de cada criança?
Os testes de inteligência pareceram, então, uma estratégia para conciliar a
expansão do sistema educacional com o conceito de uma “educação sob medida”. A
análise da utilização dos testes aponta para a necessidade de controle da educação, que
ainda era uma importante ferramenta para “que a ordem hierárquica tradicional, as
diferenças, a confirmação de autoridades não fossem ameaçadas”.112 O que se viu foi
que os testes muitas vezes acabaram justificando escolhas ao invés de orientá-las.
Assim, os diagnósticos confirmaram os pressupostos de seus defensores uma vez que
esses testes, revestidos com a imparcialidade da ciência, refletiram as concepções
111

FASS. Op. Cit. p. 435.
BOMENY, Helena. “O Brasil como problema: a mancha da nação”. In: Darcy Ribeiro: sociologia de
um indisciplinado. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2001. p.73.
112

51

correntes sobre a superioridade dos brancos norte-americanos sobre os negros e os
imigrantes. É neste momento que percebemos como a ciência estatística, que expressava
os resultados das experiências dos psicólogos, longe de implicar em neutralidade, foi
utilizada pelos autores para fundamentar esse preconceito.
De acordo com Natália Gil,
“a neutralidade atribuída às estatísticas é um traço construído pelos discursos
que acompanham os números. Longe de serem neutras, as estatísticas
expressam posições e interesses bem delimitados pela maneira como são
organizados os dados, nas categorias formuladas, na decisão do que incluir e
de que cálculos fazer. Ao se instituir a confiança na neutralidade dessas
informações procede-se a um movimento de naturalização das situações
delineadas pelos números”.113

Aqui vale lembrar que a estatística teve grande importância na elaboração de
políticas educacionais, uma vez que forneceu dados sobre o panorama da educação no
Brasil, apontando as questões mais críticas a serem resolvidas pelo Estado. No entanto,
o uso que se fez dos resultados estatísticos foi permeado pelos interesses de quem os
interpretava. Um bom exemplo é o caso dos testes do exército norte-americano onde
diversas variáveis foram ignoradas ao se estabelecer um resultado definitivo. Uma delas
foi a falta de uniformidade na aplicação dos testes, que decorriam tanto da precariedade
da estrutura para a aplicação (alguns homens foram testados em galpões sem mesas nem
cadeiras e mal podiam ouvir as instruções dos aplicadores) quanto pela ausência de
cooperação dos militares nos campos de treinamento. Além disso, muitos homens que
falharam no teste Alfa não foram testados novamente com o teste Beta, como foi
instruído por Yerkes, e pouquíssimos puderam ser testados individualmente pelo teste
de Binet, que traria o julgamento definitivo sobre a existência ou não de retardamento.
Havia falhas também no próprio procedimento de aplicação dos testes, que ignorava,
por exemplo, que homens analfabetos podiam sentir dificuldades simples como a de
utilizar um lápis e que os estrangeiros em geral não compreendiam as instruções dos
colaboradores.114
Por isso, ao desconstruir a ideia de neutralidade das estatísticas, Natália Gil
também destaca “o papel fundamental desempenhado por aqueles que obtêm e analisam
os dados”.115 O caso do exército pode ser novamente utilizado para perceber esse fato.
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Ao organizar os dados, Yerkes percebeu que havia uma correlação de 0.75 entre
desempenho no teste e escolaridade. Também notou uma alta diferença de escolaridade
entre brancos e negros, registrando que grande parte destes últimos nunca havia
frequentado a escola. Entretanto, ao invés de associar o baixo nível de escolaridade dos
negros ao baixo desempenho nos testes, Yerkes declarou ter achado uma correlação
entre inteligência inata e tempo de permanência na escola, ignorando o problema social
da educação dos afro-americanos e afirmando que o fato de não estudarem era mais uma
prova de seu baixo nível intelectual.116
Deste modo, as disputas em torno da adoção de testes de inteligência como
critério de organização e como solução para o problema da expansão escolar tornam-se
interessantes para percebermos alguns desdobramentos do debate em torno do
significado da educação para a nação norte-americana. O que estava em jogo era a
construção de um novo modelo para a educação pública, que tinha de ser modificada
para se adaptar ao elevado número de imigrantes que chegaram ao país, além do
crescente número de cidadãos norte-americanos que passaram a frequentar a escola.

2.4 Dois caminhos para a educação em Columbia: John Dewey e Edward
Thorndike

Em Columbia, dois professores que ministravam aulas no Teacher's College da
Universidade tiveram grande importância na formação de Anísio Teixeira e Isaías
Alves. São eles Edward Thorndike, diretor do Departamento de Psicologia Educacional
da Faculdade, e John Dewey, que ocupava a cadeira de filosofia educacional da
Universidade. Para entendê-los, a análise de Warde117 configura-se um importante ponto
de partida, uma vez que ela resgata a importância de Thorndike nesse contexto em
contraposição a Dewey. Segundo a autora, apesar das ideias de Dewey terem sido
bastante estudadas no Brasil, é preciso dizer que Thorndike também teve um papel
significativo nos estudos sobre aprendizagem, apesar de ser pouco explorado nos
trabalhos sobre história da educação.
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Stephen Tomlinson, ao comparar as concepções científicas de Thorndike e
Dewey sobre a educação, ressalta que:
“Enquanto críticos populares, historiadores e filósofos analisaram e
debateram a visão de John Dewey de uma educação progressista,
notavelmente pouca atenção foi dada ao pensamento e a influência de
Edward Lee Thorndike, principal teórico do Teacher's College da
Universidade de Columbia – a mais influente faculdade americana de
educação. Ainda assim, mais do que qualquer outra pessoa, foi Edward Lee
Thorndike que, com base nesse poder institucional, modelou o currículo, a
pedagogia e a organização estrutural da escola americana”.118

Deste modo, Dewey marcou a teoria educacional a partir de suas concepções
progressistas, enquanto a importância de Thorndike parece estar em sua contribuição
metodológica, ao valorizar critérios quantitativos para a organização escolar. Foi a partir
de seus inquéritos escolares e suas investigações sobre eficiência do ensino que o
currículo das escolas norte-americanas foi repensado. 119
No Brasil, o trabalho de Ivanete Santos120 ressalta o papel que Thorndike teve no
estabelecimento de parâmetros para o ensino da matemática. Ele demonstrou a
importância da padronização de testes pedagógicos (estes, de verificação de
aprendizagem) e utilizou a psicologia escolar para buscar caminhos que ajudassem a
facilitar o ensino desta disciplina. Ainda segundo a autora, o ponto de maior
controvérsia de seu trabalho foi a afirmação, após as experiências com os testes Alfa
utilizados no exército, “que alunos com QI abaixo de 100 eram incapazes de entender o
simbolismo, a generalização e as provas de teoremas utilizando conteúdos
algébricos”.121
Assim, além de utilizar a psicologia em aspectos metodológicos do ensino,
Thorndike também acreditava que os testes de QI podiam identificar as potencialidades
e incapacidades inatas dos indivíduos. Essa ideia seria de grande importância ao sistema
escolar, pois selecionaria os alunos mais capazes para o trabalho intelectual enquanto
direcionaria os alunos menos inteligentes a profissões que iriam inseri-los no sistema
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produtivo sem, no entanto, exigir-lhe esforço incompatível com sua baixa inteligência,
posição já defendida por outros psicólogos norte-americanos como Lewis Terman.
O elo entre Dewey e Thorndike, sugerido por Warde, além da Universidade de
Columbia, é a influência teórica de William James. John Dewey declarava ter sido
influenciado pelo pragmatismo presente nos livros de William James122 e o considerava
um dos fundadores deste movimento. Suas críticas recaíam principalmente no dualismo
existente entre teoria e prática, que Dewey adotou na sua crítica às questões
educacionais, principalmente no artificialismo das classes escolares, que ignorava a
experiência prévia da criança e não associava as lições à vida prática. Para Dewey, o
sistema educacional deveria se concentrar na aproximação das aulas com a vida
cotidiana, onde a ideia consistia em valorizar a experiência do aluno como elemento
fundamental para que o processo de aprendizagem tivesse sucesso.
Essa visão dualista também tinha como reflexo, a existência de uma hierarquia
estabelecida entre especialistas e trabalhadores, os primeiros destinados ao trabalho
intelectual e os segundos ao trabalho manual, sem que pudesse haver um diálogo entre
as duas funções. Essa divisão era valorizada por Thorndike, fato que podemos presumir
ao analisar seus argumentos em defesa dos testes, uma vez que o direcionamento para
funções especializadas ou não deveria ser feito já na escola primária a partir da
capacidade intelectual de cada aluno.
Thorndike foi orientado por William James em seu mestrado em Harvard e foi
indicado por ele e James Cattell (seu orientador de doutorado na Universidade de
Columbia), para ensinar no Teacher’s College. Para compreender mais claramente a
influência de James, seu artigo, publicado em resposta às críticas feitas por George T.
Ladd ao seu livro Os princípios da psicologia, é útil. Nele, William James argumenta
que seria interessante deixar os aspectos mais metafísicos da consciência humana para
os especialistas em filosofia e concentrar os estudos da psicologia nos problemas
ligados às ciências naturais. Segundo ele:
“uma psicologia assim entendida poderia seguramente ser delegada aos
cuidados dos homens interessados em fatos, dos experimentadores de
laboratório e dos biólogos. Nós certamente precisamos de algo mais radical
do que a velha divisão entre "psicologia racional' e "psicologia empírica",
ambas tratadas pelo mesmo autor nas faces opostas do mesmo livro. Da parte
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do homem prático, nós precisamos de um honesto, completo e explícito
abandono de questões tais como a alma, o ego transcendental, a fusão das
ideias ou das partículas de estofo mental etc.; e, pela parte dos filósofos, de
uma honesta e completa determinação em manter tais questões fora da
psicologia, e tratá-las somente em suas mais amplas conexões possíveis, entre
os objetos de uma revisão crítica de todos os elementos do mundo ”.123

Assim, Thorndike parece ter colocado em prática o apelo de James por uma
psicologia mais “científica”, que focasse em questões práticas e renunciasse às
especulações filosóficas. Seu intenso trabalho, centrado no laboratório de psicologia
experimental da Universidade, buscava atender a esse pressuposto. Foi também “à
memória de William James” que Thorndike dedicou um de seus livros, The original
nature of man124, em cujo prefácio declarou ter sido fortemente influenciado por James
e por Cattell, seus orientadores. Segundo Warde, Thorndike filiou-se ao empirismo
radical acreditando que só através da experimentação era possível conhecer a natureza
humana.
Warde125 também afirma que o conexionismo de Thorndike “se distancia
plenamente do postulado da prevalência do biológico” uma vez que
“Thorndike centrou sua atenção em questões cognitivas, tais como as
operações mentais efetuadas pelos indivíduos para adquirir determinada
habilidade, para reter determinadas informações, para solucionar problemas,
etc. Por meio de seus experimentos, princípios pedagógicos pautados no
suposto da transferibilidade genética dos conhecimentos foram rebatidos.
Essa afirmação é ainda precária se a ela não se agregar que Thorndike
potencializou seus experimentos incluindo sujeitos de diversas etnias:
asiáticos, europeus de diversas regiões, negros e assim por diante, para
patentear que as habilidades cognitivas dos indivíduos não são determinadas
biologicamente, porque são aprendidas.” 126

De fato, em The original nature of man127, Thorndike declarou que, ao nascer, o
homem já carrega consigo tendências bem definidas de seu futuro comportamento,
determinados pela “natureza de seu embrião”, mas admitiu que o que o homem faz
depende tanto da sua “natureza original” quanto do meio em que vive. Ainda segundo
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ele: “Nesse sentido nada na natureza humana se deve exclusivamente a um ou outro
desses fatores”.128
Ainda que não tenha como única base os fatores biológicos (e, portanto, inatos)
em suas análises, é possível afirmar que Thorndike posicionou-se a favor da ideia de
que os testes de inteligência poderiam prever o potencial de aprendizagem de uma
criança, como Ivanete Santos129 já havia demonstrado no caso dos testes Alfa.
Entretanto, seu trabalho foi além e concentrou-se em entender os mecanismos da
aprendizagem infantil, principalmente da matemática, transformando-o num dos
principais estudiosos da psicologia educacional de sua época.130 Os trabalhos de
Thorndike e seus discípulos com testes de inteligência em Columbia vão ser bastante
explorados por Isaías Alves em seu relatório de viagem.
Dewey também trabalhou com psicologia no começo de sua carreira. Em 1886,
enquanto dava aulas de filosofia e psicologia em Michigan publicou Psicologia, que
serviu de base para muitas aulas sobre a disciplina até o lançamento do livro de William
James, Princípios de Psicologia em 1890.131 Enquanto ministrou aulas na Universidade
de Chicago, Dewey trabalhou no departamento de filosofia da universidade que incluía,
além dos estudos filosóficos, o trabalho com psicologia e pedagogia. Seu trabalho,
intitulado O conceito do arco reflexo em psicologia132 (publicado em 1896), criticava a
visão dos fisiologistas do conceito, que separava o fenômeno em três componentes
complementares: o estímulo (que produz a sensação), o processamento central (que
produz a ideia) e o ato ou reação motora. Dewey acreditava que essa era uma separação
artificial e sugeriu uma análise funcional do reflexo, que se preocupava em definir a
finalidade do fenômeno ao invés de suas causas, preocupação dos fisiologistas.
O mesmo tipo de raciocínio foi desenvolvido por ele ao analisar a relação entre
vida e educação. Para Dewey, essa era uma separação artificial uma vez que a educação
era parte da vida de cada indivíduo. Ele ganhou cada vez mais espaço no pensamento
educacional através do movimento progressista, no qual é considerado um dos pioneiros
ao lado de James Pierce e William James. Seus livros defendiam a igualdade de
oportunidades na educação como caminho para superar os entraves à democracia norte-
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americana bem como a valorização da experiência do aluno, que devia estar em
permanente diálogo com os conteúdos escolares. Esta visão vai ter especial importância
no pensamento de Anísio Teixeira, como veremos a seguir.

2.5 Conhecendo a democracia americana: dois brasileiros no Teacher’s College de
Columbia.

Em 1923, o Teacher’s College da Universidade de Columbia, Nova Iorque, criou
o Instituto Internacional. Financiado pela Fundação Rockefeller, esse instituto
incentivou a presença de alunos estrangeiros oferecendo-lhes bolsas de estudo. Segundo
Warde, o Teacher's College “estava especialmente interessado em que muitos
estudantes estrangeiros chegassem para estudar o que de melhor aquele College tinha a
oferecer da educação e da pedagogia norte-americana, estimulando, ao mesmo tempo,
que eles fizessem da situação educacional dos seus países objetos de pesquisa”.133
Assim, como contrapartida, a instituição pretendia levantar informações a respeito dos
sistemas de ensino de outros países, possibilitando um trabalho comparativo em
educação, ao mesmo tempo em que se colocava como principal interlocutora nesse
processo.
Foi dentro desse contexto que Isaías Alves e Anísio Teixeira ingressaram nesta
instituição para especializarem-se na área educacional. Em 1928 Anísio Teixeira
ganhou uma bolsa do Macy Student Fund, do Instituto Internacional, e lá permaneceu
durante 10 meses. Anísio já havia visitado os Estados Unidos no ano anterior,
comissionado pelo governo da Bahia, para estudar o sistema de educação americano.
Foi em 1927 que ele visitou o Teacher’s College pela primeira vez, onde fez cursos de
verão. Isaías Alves também contou com bolsa de estudos, esta do Ministério da Justiça e
Negócios Interiores, e entre junho de 1930 e maio de 1931 especializou-se em
Psicologia Educacional no Teacher’s College.
Tanto Anísio quanto Isaías escreveram relatórios de viagem que, apesar de fruto
de uma obrigação protocolar em decorrência do recebimento da bolsa,134 foram
133

WARDE, Mirian. “Estudantes Brasileiros no Teacher’s College ...”
No relatório de Anísio Teixeira consta que ele foi “apresentado ao Governo do Estado da Bahia pelo
Diretor Geral de Instrução, comissionado em estudos na América do Norte” e o de Isaías Alves possui
carta de apresentação ao “Sr. Ministro da Educação e Saúde Pública” em que diz: “cumpro o dever de
134

58

publicados como livro posteriormente. O primeiro relatório, de 1928, é Aspectos
Americanos de Educação, escrito por Anísio Teixeira e o segundo, de 1931, intitulado
Da Educação nos Estados Unidos135 foi escrito por Isaías Alves. Esses relatórios foram
tomados aqui como ponto de partida da nossa análise.
Cabe salientar que como um relatório, as informações fornecidas são de um tipo
específico uma vez que têm caráter oficial. De acordo com Gondra e Mignot, “o relator
ocupa a posição daquele que observa, examina uma realidade, seleciona o que vale ser
registrado, fixado, tornado visível”.136 Essa seleção é credenciada tanto pela instituição
que recebe o redator, que como já vimos, pretendia ser o centro do pensamento
educacional internacional, quanto pela própria pessoa que escreve o relatório.
Para Gondra e Mignot, no caso do relatório de Anísio, “a partir do que foi
tornado visível é que as instâncias de governo vão pensar políticas em torno da
pedagogia, da forma escolar da educação, gestão, financiamento e da profissão docente,
dentre outros aspectos”.137 O mesmo podemos dizer do relatório de Isaías Alves,
elaborado sob condições semelhantes. Assim, cabe pensar tanto o que foi salientado por
esses autores em seus relatórios quanto o que foi “esquecido”.
Podemos dizer que a primeira parte do relatório de Anísio Teixeira é marcada
pela filosofia de Dewey, que pretendia aplicar no Brasil, enquanto Isaías Alves ressaltou
no primeiro capítulo as teorias psicológicas que procurou se aprofundar em Columbia.
Os interesses dos dois autores também eram diferentes, uma vez que Anísio Teixeira foi
à Columbia como Diretor de Instrução e teve como foco os aspectos administrativos que
envolviam a educação escolar norte-americana. Já Isaías Alves procurou se especializar
em psicologia escolar, área em que já desenvolvia atividades no Brasil, e saiu de
Columbia com o certificado de “Instructor em Psychology” além do Master of Arts,
título que ambos receberam. Essa diferença de foco vai ser importante para entender as
particularidades de cada relatório.
O primeiro exemplo é a abordagem feita sobre o problema racial estadunidense
que restringia os direitos civis dos negros no país. De acordo com D’avila, enquanto
apresentar a V. Excia o relatório dos principais trabalhos que realizei na minha viagem aos Estados
Unidos”.
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estavam em Columbia, tanto Anísio Teixeira quanto Isaias Alves “excursionaram por
escolas segregadas no Sul dos Estados Unidos, algumas delas se desenvolviam sob os
diretos auspícios do Teacher’s College”.138 Entretanto, enquanto Isaías Alves dedica um
capítulo à “educação dos negros norte-americanos”, Anísio Teixeira apenas menciona a
separação de escolas para negros e para brancos, sem se aprofundar na questão, apesar
de explorar a iniciativa do Instituto Hampton, como veremos a seguir. A ênfase nos
estudos psicológicos, que encontrava na questão racial um dos seus pontos críticos,
talvez explique por que Alves explorou melhor esse aspecto em seu relatório.
Em capítulo intitulado “educação dos negros americanos”, Alves começava
demonstrando a queda do nível de analfabetismo que entre eles, que havia passado de
90% em 1875 para 23% em 1930, mas ressaltava a persistência da segregação ao
afirmar que “ainda é imprudente no Sul expender opiniões em favor dos negros”.139 Em
seguida, fala do esforço do Norte de garantir os direitos dos negros e das instituições
que se dedicam à educação destes, como a Universidade de Howard e o Instituto
Tuskegee. Para ele, o governo brasileiro deveria mandar para estas instituições “alguns
educadores brancos e pretos a fim de verem como se realiza a elevação da raça preta,
pelo trabalho manual e eficiência industrial”.140
É interessante notar que, contrariando os índices e tabelas que afirmam a
inferioridade de inteligência dos negros presentes nos trabalhos sobre testes
psicológicos da época, nesta parte do relatório Alves afirma que, nos estudos de
experimentação científica, “professores e estudantes negros se mostram perfeitamente
iguais em técnica, habilidade e perseverança, aos experimentadores brancos”,141
reconhecendo assim a existência de aptidão dos negros para o trabalho intelectual.
Entretanto, o ensino agrícola era, em sua opinião, mais adequado aos negros norteamericanos uma vez que a maior parte deles concentrava-se no Sul do país, onde essa
atividade era predominante. O ensino agrícola ajudaria esses indivíduos a produzir mais
e melhor, além de fornecer os professores necessários para esse tipo de ensino.
O relatório de Anísio Teixeira dedica um capítulo ao Instituto Hampton, na
Virgínia, que foi criado após a guerra civil americana para educar os negros recémlibertos. Ao contrário de Alves, Anísio não aborda o problema da “regeneração dos
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negros”,142 mas procura entender o funcionamento do sistema de educação do Instituto,
utilizando o mesmo tipo de abordagem que vinha adotando nos capítulos anteriores.
Ele afirma que “a contribuição educacional de Hampton não consiste somente em uma
contribuição para a educação dos negros, mas em uma contribuição para a educação em
geral”.143 Assim, encara Hampton como mais um exemplo de administração escolar,
ênfase que adota na segunda parte do documento.
Já no caso de Isaías Alves, o capítulo sobre educação dos negros não podia deixar
de abordar a questão no âmbito psicológico. Segundo ele, “há grande discussão acerca
da capacidade intelectual dos negros. A questão do ambiente e da herança é ainda aberta
e os resultados experimentais psicológicos se estão ainda analisando”.144 Entretanto,
acredita que é possível afirmar que “os brancos, como um grupo, apresentam QI mais
alto que os pretos”.

145

Ressalta que estes resultados não impossibilitam a existência de

meninos negros que sejam gênios, coisa que já havia sido verificada por alguns
psicólogos. Mais adiante, a inteligência continua sendo por ele associada aos
pressupostos que hierarquizam as raças uma vez que afirma que “alguns trabalhos
comparativos chegam à conclusão, talvez provisória, de que a porcentagem de sangue
branco é correlativo com o aumento da capacidade intelectual, de modo que os meninos
pardos estão acima dos pretos”. 146
Esta visão foi expressa de forma mais explícita no trecho em que ele afirma ter
recebido incentivo do professor Pintner para continuar os trabalhos com testes de
inteligência no Brasil.147 Ao reunir e organizar os dados coletados durante suas
experiências em Salvador, Alves ressaltou a diferença que encontrou “nos resultados em
relação à cor” 148 que foi expresso na seguinte tabela:

Teste de Binet

Teste de Ballard

Brancos – QI médio – 86,6

Brancos – QI médio – 79,7

Pardos – QI médio – 73,6

Pardos – QI médio – 71,1

Negros – QI médio – 66,1

Negros – QI médio – 63,9
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Aqui, vale explorar duas implicações dessas afirmativas que foram destacadas
pelo próprio Alves em seu relatório: a primeira diz respeito à associação entre
degeneração moral e falta de inteligência, vínculo já feito por Goddard, para quem “a
inteligência é, regularmente, correlata com o equilíbrio moral”.149 De acordo com
Goddard, é possível inferir que o grupo negro, uma vez que é estatisticamente menos
inteligente, é também mais propenso à imoralidade. A segunda é a reflexão sobre o tipo
de educação a ser ministrada a esses grupos, pois para Alves esse assunto era “conexo
com a organização dos cursos e dos programas, se quisermos educar os meninos para
serem eficientes economicamente e felizes na sua profissão”.150 O autor, no entanto,
prefere não se aprofundar nessas questões alegando que o espaço do relatório não era
adequado para um exame mais detalhado das mesmas.
Na sua viagem aos EUA, além do objetivo específico de se especializar em
psicologia, Isaías Alves recebeu do ministro do interior a incumbência de “estudar a
organização do ensino nos centros de imigração”.151 Essa missão complementar dada
pelo ministro do interior sugere, já no começo dos anos 30, uma preocupação em
relação à nacionalização do ensino, que ganhará mais atenção com o advento do Estado
Novo e a eclosão da Segunda Guerra. Neste ponto do relatório, o autor ressalta uma
diferença que considera essencial entre o problema da nacionalização para os norteamericanos e para os brasileiros. Enquanto os Estados Unidos possuem um país
estruturado, em iguais ou melhores condições que os países europeus, o Brasil seria
desprezado pelos imigrantes que aqui chegam, uma vez que eles conseguem estabelecer
melhores condições de vida e melhor estrutura dentro de suas comunidades que os
próprios brasileiros. Para Alves, melhorar as condições de vida dos brasileiros era
condição fundamental para impor os padrões de vida nacionais.
Alves dá especial atenção aos cursos para adultos, nos quais o ensino elementar da
língua inglesa é ministrado, além de cursos mais aprofundados organizados de forma a
incentivar a frequência com horários flexíveis e métodos que ressaltam a evolução do
aluno, bem como os centros de integração social, que procuram familiarizar o imigrante
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com os costumes norte-americanos. Também ressalta a intensa propaganda nacionalista
como caminhos que o Brasil pode seguir.
Quanto à questão dos testes de inteligência, sabemos que eles eram utilizados
como forma de admissão na Universidade. Em 1921, Gilberto Freyre menciona o uso
destes em passagens de seu diário,152 escrito quando também estudava na Universidade
de Columbia. Ainda que não estivesse envolvido com as questões educacionais – como
Isaías Alves e Anísio Teixeira – Freyre fez breves reflexões sobre o uso de testes, ora
declarando que os “tests são coisas muito mecânicas”153, ora reconhecendo a atitude da
Universidade como uma “inovação audaciosa”. 154 Mais do perceber a opinião de Freyre
sobre os testes, o que importa é demonstrar que esse fenômeno era percebido por outros
intelectuais que não estavam empenhados em trazer esse método para o Brasil ou
diretamente envolvidos no assunto.
No caso do relatório de Anísio Teixeira, o uso de testes de inteligência aparece
na admissão de alunos para os cursos da Escola Normal. Aqui, não interessa descobrir
gênios, mas descobrir se o aluno possui “qualidade de inteligência exigida para o
trabalho escolar” numa tentativa de “elevar o nível intelectual dos estudantes das
escolas normais”.155 Também no currículo das escolas normais, no caso específico o
Colégio Normal de Farmville (Virgínia), os alunos aprendiam noções de psicologia
tendo dentre suas matérias “psicologia das diferenças individuais” e “medidas
educacionais (testes)”.156 Deste modo, o autor não menciona a admissão de gênios na
Universidade de Columbia, mas trata a utilização dos testes mentais como mais um
elemento de seleção utilizado pelo departamento de matrícula norte-americano.
Já Isaías Alves explora o uso de testes durante seus estudos em Columbia, em
especial no curso de “medidas da inteligência”, onde os estudantes aplicaram “exames
nas escolas de New York e cidades próximas do Estado de New Jersey”,157 mas também
registra a existência de objeções ao uso de testes mentais. Os educadores norte-

152

FREYRE, Gilberto. Tempo morto e outros tempos. São Paulo, Global, 2006. Em apresentação ao livro,
Pallares Burke ressalta que o “diário” é marcado pelo esforço de reconstrução do autor, conferindo-lhe
um caráter autobiográfico marcante. Ao que tudo indica, algumas passagens de seus escritos foram
alteradas para publicação. Isso não invalida, entretanto o testemunho da existência de alunos gênios em
Columbia.
153
Idem, p. 92.
154
Idem. p.107.
155
TEIXEIRA, Anísio. Op. Cit.p.102.
156
Idem. p. 159.
157
ALVES, Isaías. Da Educação nos Estados Unidos. p.19.

63

americanos que fizeram oposição aos testes, como William Kilpatrick,158 apoiado pelo
Diretor da Horace Man School, Dr. Reynolds, além de apontar falhas técnicas
decorrentes da aplicação dos testes, tinham na homogeneidade das classes justamente
seu ponto de crítica. Para eles, classes homogêneas eram artificiais e não ensinavam à
criança um lado cotidiano da vida que era a convivência entre fracos e fortes.159
Alves respondeu às críticas com resultados obtidos nas escolas dos EUA,
demonstrando que o índice de repetência caía significativamente com a adoção da
homogeneização. Também ressaltou que o diretor da Horace Mann tinha como base
uma escola aristocrática, que já possuía alunos de alto QI, e, portanto, semelhantes em
potencial de aprendizagem, ao contrário das escolas brasileiras. Por fim, reafirma a
utilidade de testes de inteligência para organizar o ensino no Brasil.160
Mais que uma diferença de foco, Anísio Teixeira e Isaías Alves parecem ter tido
experiências bastante diferentes no Teacher's College em virtude do objetivo que os
levou a Columbia, como já dito anteriormente. Segundo Clarice Nunes, Anísio Teixeira
foi influenciado tanto pela “orientação filosófica e social” de Dewey, quanto pela
“concepção quantitativista” de Thorndike161, o que pode indicar que, embora pudessem
ocorrer disputas entre esses dois professores, suas visões sobre educação não eram
inconciliáveis. Thorndike parece ter sido importante para aperfeiçoar sua visão sobre
administração escolar, que precisava das pesquisas e da fiscalização para controlar os
resultados do ensino. Partindo dessa visão, compreende-se a primeira aproximação entre
Anísio Teixeira e o método dos testes utilizados por ele como ferramenta organizacional
posteriormente durante sua gestão na DGIP-DF.
Na filosofia de Dewey, Anísio Teixeira acreditou ter encontrado a chave para o
progresso brasileiro. Em Aspectos americanos de educação162, relatório de viagem
elaborado para o governo baiano, ficou registrado o impacto causado pelo contato com
essas ideias. Teixeira abriu seu relatório declarando a centralidade do pensamento de
Dewey na “sistematização da teoria moderna de educação”. Para ele,
158
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“A educação, compreendida assim como a suprema função social, tende a ser
não somente a agência conservadora da sociedade, mas a agência do seu
constante desenvolvimento e progresso”.163

Foi com base na filosofia progressista de Dewey que Anísio Teixeira pretendia
mudar os parâmetros do sistema educacional brasileiro, ainda em construção. Ao
explorar o conceito de inteligência de Dewey, Teixeira faz um paralelo com a
concepção de Thorndike, em que a inteligência deve ser “treinada ou modelada”.164 De
fato, alguns estudos de Thorndike tentaram medir os efeitos que o ensino de uma
disciplina tinha no sistema cognitivo da criança. Assim, ele tentava entender se o ensino
de latim facilitava o aprendizado de outra disciplina, como a matemática.
Ao contrário, Dewey considerava a inteligência como um processo de reação
reconstrutora do estímulo e do ambiente. A partir daí entende-se porque a educação não
se concentraria no “treino” e, sim, na reconstrução da experiência, onde o indivíduo
aprende a lidar com a vida. Em seu relatório de viagem, Teixeira declarou ainda que
“Essa concepção [escolástica] julga que a inteligência tem uma faculdade de
conhecimento isolada de qualquer outra atividade, com estados mentais e
operações próprias e independentes. A mente reage sobre as coisas e as
coisas reagem sobre a mente e daí provém o conhecimento. A psicologia
americana está convencida de que tal processo não existe. Inteligência é uma
pura ideia formal sem uma perfeita realidade objetiva. Não há inteligência,
mas ação inteligente se poderia dizer. Inteligência ou mente representa
somente a habilidade de responder a certos estímulos presentes, com uma
visão de suas futuras consequências, que procuramos modificar ou controlar
tanto quanto nos seja possível. Não há, pois, em todo o processo mental,
165
nenhuma coisa que se possa considerar puro ato de conhecimento”.

Já neste relatório, podemos perceber como Teixeira articula suas ideias sobre
inteligência e seu papel no aprendizado, que ganhará uma dimensão diferente da que
Alves irá defender e que tem como resultado a diferença encontrada na importância
dada aos testes de inteligência entre esses dois autores.
A convergência apontada por Patrícia Fass entre educação de massas e valorização
do indivíduo no contexto americano, que propicia o debate sobre uso dos testes
padronizados, também é explorada por Nunes ao falar sobre o interesse de Anísio
Teixeira nesses testes. Segundo a autora,
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“Anísio via na aplicação dos famosos testes (de capacidade mental, de
aquisição educativa, de situação econômica e social, de saúde e capacidade
física) um instrumento capaz de individualizar o processo educativo, levando
pessoas com diferentes níveis de capacidade a se empenhar no processo de
aprendizagem. Eram também indispensáveis para organizar o trabalho do
professor, inspecionar a execução do programa e evitar julgamentos
extravagantes dos alunos”.166

Dessa forma, mais que um instrumento administrativo, os testes (de inteligência e
de aproveitamento) eram uma ferramenta para aproximar a expansão do sistema
educacional com o objetivo de atender às necessidades individuais de cada criança.
Nesta perspectiva é que entendemos a tentativa de incorporar as medições ao sistema
público de educação carioca e o trabalho desenvolvido com Isaías Alves.
Em Columbia, Isaías foi aluno de alguns dos principais nomes da psicologia
educacional norte-americana como Edward Thorndike, que ministrou o curso sobre
“Psicologia das matérias do ensino primário”. Neste curso, Thorndike concentrou-se na
metodologia de ensino, nos problemas que envolviam a aprendizagem da leitura e da
matemática. Seus livros sobre ensino da matemática são considerados por Alves “da
maior importância para a educação nacional”,167 e recomenda o estudo destes sobre o
assunto.
Na sua formação em Columbia, nota-se que este psicólogo teve influência
preponderante, reconhecida pelo próprio Alves quando comenta seus cursos. Alves
afirma que “naturalmente todos esses cursos são baseados nos estudos de Edward
Thorndike, publicados em numerosos jornais e livros, e concentrados na grande obra em
três volumes – Educational Psychology – também reduzida a um curso abreviado de
442 páginas”.168 Esse trecho pode nos dar uma ideia da importância de Edward
Thorndike nos estudos da psicologia educacional na Universidade de Columbia.
Além de “psicologia das matérias do ensino primário”, cabe destacar que Alves
estudou outras três matérias ministradas por Arthur Gates169, que trabalhou ao lado de
Thorndike em Columbia. São elas: “Diagnóstico e tratamento de anormalidades em
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estudos do ensino primário”, “Curso profissional para instrutores de psicologia” e
“Psicologia Educacional Avançada”. O programa desta última matéria, explorado por
Alves em seu relatório, demonstra que o professor Gates, além de incluir a teoria de
Thorndike em quase todos os seus tópicos, estabelece comparações que incluem a
psicologia de Thorndike e a de Dewey. Isso acontece em dois momentos: no início do
curso, quando Gates apresenta as teorias da psicologia educacional em voga e quando
analisa a influência das teorias psicanalíticas na educação, onde estabelece uma
comparação entre essa influência e a de Thorndike e Dewey.170 Assim, podemos inferir
que Alves, assim como Anísio Teixeira, teve oportunidade de conhecer as ideias desses
dois autores durante suas aulas em Columbia.
Ministrado por Rudolph Pintner171, o curso sobre “Testes Mentais e
Educacionais”, foi considerado por Alves um dos mais interessantes, porque
possibilitou a continuidade de seus estudos sobre QI. Alves afirmou que apresentou o
resultado de seus trabalhos no Ginásio do Ipiranga nessas aulas, quando foi incentivado
a continuar seu trabalho.172 Durante o curso, participou de aplicações do teste de
Pintner-Cunningham nas escolas de Nova York, junto com outros alunos. Foi
provavelmente esse contato com o professor Pintner e suas aulas que possibilitaram que
Isaías Alves tivesse autorização para adaptar e utilizar o teste de Pintner-Cunningham
nas escolas cariocas.173
Alves também assistiu às aulas de Godwin Watson sobre “Psicologia
Educacional”, que versava sobre as questões da psicologia social, bem como sobre as
“crianças problema” e as de William Mc Call, “Mensurações na educação elementar”.
Esta última fornecia a fundamentação teórica das padronizações dos testes e da
classificação de alunos nas escolas, necessário ao trabalho que Alves vinha
desenvolvendo com testes de inteligência. Em 1931, diplomou-se Master of Arts and
Instructor in Psychology por esta Universidade.
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Segundo Warde174, dentre os brasileiros que foram a Columbia, apenas Alves
acompanhou os cursos de psicologia educacional. Ele trabalhou com Thorndike e Gates
na aplicação e padronização de testes de inteligência, o que já sinalizava seu
posicionamento diante do debate sobre a adoção dos testes de QI no sistema escolar
brasileiro. Além dele, Noemy da Silveira175 também assistiu a um curso de Psicologia
ministrado por Arthur Gates em 1930 e, ao retornar ao Brasil, dirigiu o Serviço de
Psicologia Aplicada de São Paulo, que era parte do Serviço de Assistência Técnica da
Diretoria Geral de Ensino do Estado.
A partir de seu relatório, que enfatiza o papel dos testes de inteligência na
orientação do ensino, percebemos como a experiência de Isaías Alves em Columbia
reforçou sua visão positiva sobre o assunto. Dessa forma, enquanto Teixeira voltou
disposto a estabelecer um sistema de educação que tivesse como foco principal as
próprias crianças, Alves focava na utilidade dos testes de inteligência para organizar
esse sistema educacional. Isso parece ter facilitado o trabalho conjunto na Diretoria
Geral de Instrução Pública do Rio de Janeiro, uma vez que Isaías Alves oferecia
qualificação técnica para ajudar Anísio Teixeira a organizar parte do serviço essencial
ao funcionamento da matrícula que era a classificação e promoção de alunos.
Esta não foi a primeira vez que Isaías Alves trabalhou com Anísio Teixeira.
Como vimos, em 1928, ele ministrou palestras no curso de férias para professores
baianos promovidos por Anísio Teixeira, então diretor de instrução pública da Bahia. A
existência de um diálogo anterior entre ambos sobre os testes também pode ser apontada
a partir de uma carta enviada por Isaías Alves para Anísio Teixeira. Na sua segunda
viagem aos Estados Unidos, em 1928, Anísio levou originais de um teste coletivo que
Alves acreditava ser da Universidade de Columbia, mas que era londrino. Ao constatar
o erro, Isaías Alves enviou uma carta pedindo que ele recolhesse os exemplares que
havia lhe dado para que pudesse corrigi-los. E completava: “Aqui fico na luta. Conte
com meu esforço e sincero interesse de auxiliá-lo na grande obra do despertar do
pensamento pedagógico em meio a nosso dormente povo”.176
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Pouco depois de Isaías Alves retornar de Columbia, em outubro de 1931, Anísio
Teixeira assumiu o cargo de diretor geral de instrução pública do Distrito Federal. Isaías
Alves foi convidado por ele para integrar os quadros da administração e nomeado chefe
do Serviço de Testes e Medidas. Esta seção trabalhava em conjunto com o Serviço de
Classificação e Promoção de Alunos “criado por força da moderna exigência de estudos
sistematizados e aplicação de processos técnicos, sobretudo de testes de inteligência e
escolaridade”.177 Enquanto o Serviço de Classificação era órgão de administração e
controle deste trabalho, o Serviço de Testes era responsável pela elaboração,
padronização e aplicação dos testes de inteligência e aproveitamento. É sobre o trabalho
de Isaías Alves neste serviço que falaremos no capítulo seguinte.
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Capítulo III
Educação na sua exata medida: homogeneização e expansão escolar no Brasil

Se nos Estados Unidos os testes de inteligência ganharam maior projeção a partir
da sua utilização em recrutas do exército americano, no Brasil a experiência parece ter
predominado em dois campos: na seleção profissional e na educação. Este capítulo se
concentra nos usos da psicometria no ambiente escolar brasileiro.
Entre 1920 e 1940 é possível perceber uma profusão de trabalhos que
demonstravam a utilidade da psicologia para o aperfeiçoamento das práticas
pedagógicas no Brasil. O desenvolvimento dos testes de inteligência nos parece um bom
ponto de partida para analisar a circulação das idéias da psicologia escolar, ainda em
formação, que se desenvolveu em vários países neste período, e que demonstra uma
preocupação com o papel da educação na formação dos indivíduos.
Apesar do pioneirismo francês, o foco deste trabalho concentra-se nos reflexos,
no Brasil, dos usos norte-americanos da concepção sobre inteligência. Estudos e
estudiosos de outros países, como França e Alemanha, foram mencionados pelos
defensores do uso de testes de inteligência, mas percebemos que a influência norteamericana foi preponderante no Brasil, principalmente nos trabalhos de Isaías Alves.
Quando voltaram ao país, ele e Anísio Teixeira colocaram em prática o sistema de
avaliação que viram em Columbia. A partir de 1931, utilizaram testes de inteligência
nas escolas cariocas num trabalho experimental de dimensões expressivas, mas de curta
duração. Além deles, outros educadores discutiram as vantagens da adoção do método
dos testes.

3.1 Os testes de inteligência no Brasil.

Entre os anos de 1920 e 1940, período caracterizado pelo movimento de expansão
do sistema escolar brasileiro, a adoção de testes de inteligência foi considerada como
uma das alternativas para racionalizar o sistema de ensino do Brasil. Este objetivo seria
alcançado através da homogeneização das classes a partir do índice de QI obtido através
dos testes. Para Isaías Alves, separar os alunos em classes homogêneas ajudaria a
melhorar desempenho escolar, já que a qualidade das aulas estaria de acordo com a
capacidade de cada aluno. Assim, os principais envolvidos no processo de educação
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escolar seriam beneficiados: o aluno se adaptaria facilmente e os professores teriam uma
base sólida para o desenvolvimento das aulas.
Como vimos, Isaías Alves iniciou seu trabalho com testes em 1924, quando já
era proprietário do Ginásio Ipiranga e lá fundou um Centro de Pesquisas
Psicopedagógicas. Além do trabalho no laboratório, Isaías Alves parece ter aplicado
testes em seus filhos. Em um de seus cadernos de apontamentos pertencentes ao seu
arquivo encontramos os dados sobre um teste de inteligência verbal realizado com
Antonio Alves de Almeida, que cursava a 5ª série no Ginásio Ipiranga. Parte das tarefas
corresponde a trechos do teste de Binet como o de “dizer um número máximo de
palavras em três minutos”, “explicar o sentido de vinte palavras abstratas” e “fazer
associações de palavras dadas”.178 Como estão incompletas, as anotações não nos
permitem dizer qual foi a avaliação de seu filho, mas indicam que sua preocupação com
a inteligência ia além dos bancos escolares.
O

resultado

preliminar

de

seu

trabalho

no

Centro

de

Pesquisas

Psicopedagógicas, bem como a tradução da escala de Binet-Burt para o português, foi
publicado em 1926, em Teste Individual de Inteligência. 179 Alves justificou a escolha
da adaptação da escala de Binet-Burt em detrimento da escala mais utilizada, a
Stanford-Binet, porque a de Burt era mais curta e mais simples de ser aplicada: eram 65
questões contra as 90 de Terman. Alves recebeu autorização de Burt para utilizar sua
escala, desde que o fizesse sem fins lucrativos.
Neste livro, Isaías Alves convidou os professores baianos a testar seus alunos e
lhe enviar o resultado. Na falta inicial de financiamento do governo, essa foi a saída que
encontrou para continuar o trabalho de padronização dos testes de inteligência. Alves
também abordava a experiência dos testes em outros países e defendia o seu uso no
Brasil. Para ele, um dos motivos do avanço do trabalho nos Estados Unidos era o
volume de recursos disponibilizados para a pesquisa nesse país, que vinha tanto da
esfera pública quanto da esfera privada. Em contrapartida, o Brasil contava, na maior
parte dos casos, apenas com a iniciativa particular e o volume de recursos não era
suficiente para desenvolver um trabalho mais elaborado.
Em entrevista ao jornal carioca A Noite, Alves ressaltou, entretanto, um ponto
positivo do financiamento privado: a continuidade do trabalho, uma vez que independia
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das mudanças políticas. Questionado sobre a existência de auxílio do governo para a
experiência, declarou “Não devemos esperar tudo dos governos e, em certos assuntos, a
influência política e administrativa perturba e desorienta, por falta de continuidade no
esforço”.180 Ainda assim, esperava que o governo auxiliasse a iniciativa, o que
aconteceu mais tarde, na gestão de Anísio Teixeira na Diretoria Geral de Instrução
carioca.
A segunda publicação de Isaías Alves sobre o assunto, Os testes e a
reorganização escolar,181 foi resultado de suas palestras na Escola Normal ministradas
a convite de Anísio Teixeira em 1928 e do trabalho que conseguiu desenvolver com os
professores que haviam frequentado o curso. Muitos deles ajudaram Alves aplicando
em seus alunos os testes de Binet, que foram traduzidos e adaptados por ele no Centro
de Pesquisas Psicopedagógicas do Ginásio Ipiranga. A conferência dos dados e as
primeiras verificações de eficiência da adaptação foram feita por Isaías Alves com a
ajuda de alunos do próprio Centro de Pesquisas. Parte do trabalho também foi
organizado nos Estados Unidos e publicado posteriormente no seu relatório de
viagem.182 Os testes e a reorganização escolar foi prefaciado por Anísio Teixeira, que
declarava: “É este livro, no Brasil, o primeiro trabalho sério, organizado para
professores, que se edita sobre o movimento de medida da inteligência e dos resultados
escolares”.183
Ao contrário do que afirmava Anísio Teixeira, outros livros foram editados
anteriormente seguindo a mesma linha de elaboração do trabalho de Alves: eram
resultado de conferências proferidas por seus autores, a convite das Diretorias Gerais de
Instrução Estaduais. Considerado pioneiro, o livro de Medeiros e Albuquerque, Test, 184
foi publicado em 1924. Antes, em 1922, Medeiros e Albuquerque já havia ministrado
uma palestra para professores do Distrito Federal sobre o assunto quando Carneiro Leão
era diretor geral de instrução. Os cursos de psicologia e de psicotécnica ministrados pelo
francês Henri Pierón185, em 1923, também parece ter sido um dos acontecimentos que
impulsionaram o interesse pela Psicometria no Brasil.
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Além de promover as palestras, Carneiro Leão, durante sua gestão na Diretoria
Geral de Instrução do Distrito Federal (1922-1926), também incluiu no programa
escolar a aplicação deste tipo de avaliação, a ser realizado nas escolas primárias
cariocas. Entretanto, um trabalho experimental mais sistemático com os testes de
inteligência só foi realizado posteriormente, durante a gestão de Anísio Teixeira na
mesma pasta (1930-1935).
Em 1925, Baker traduziu o principal trabalho de Terman, The measurement of
intelligence num trabalho intitulado O movimento dos testes.186 Assim como o livro de
Medeiros e Albuquerque, sua publicação foi resultado de um convite feito por Lúcio
José dos Santos, diretor geral de instrução de Minas Gerais, para realizar uma
conferência em Belo Horizonte, com o objetivo de formar professores capazes de
aplicar o novo método nas escolas mineiras.
Em 1930, num artigo publicado no Jornal do Comércio, Medeiros e
Albuquerque atribuiu ao seu livro o interesse de Alves pela questão. Segundo ele,
“O prof. Isaías Alves confessa que sua atenção foi chamada para o assunto
pelo meu livrinho Test. Como esse livrinho tem no fim uma extensa
bibliografia, ele fez vir dos Estados Unidos e da Inglaterra os livros que eu
enunciava, e foi neles, em primeira mão, que estudou a questão. Não me
deve, portanto, absolutamente nada. Somos no máximo meninos do mesmo
colégio”.187

Mais do que reforçar o pioneirismo de Medeiros e Albuquerque no assunto, sua
afirmação sugere a existência de um diálogo entre os estudiosos do tema, que
divulgavam seus livros nos jornais e discutiam o método através de conferências.
Um dos espaços de discussão dessa ferramenta de avaliação eram os congressos
promovidos pela Associação Brasileira de Educação (ABE). Na 5ª Conferência
Nacional de Educação, que ocorreu em 1932 na cidade de Niterói, Isaías Alves foi
relator do tema “Homogeneização das Classes Escolares” junto com Helena Antipoff e
Noemy Silveira na seção de Ensino Primário.188 Na 6° Conferência, realizada em
Fortaleza no ano de 1934, três professoras do Distrito Federal apresentaram tese sobre
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“Classificação e Promoção de Alunos” na seção de Ensino Primário, incluindo em sua
pauta a aplicação de testes de inteligência como um dos fatores de classificação.189
A existência desse diálogo também aparece em uma das edições de Os testes e a
reorganização escolar analisadas, onde se encontra uma anotação na folha de rosto em
caneta contendo: “Para uso e anotações para a segunda edição”.190 Além do livro conter
anotações sobre o que deveria ser reelaborado, no seu interior encontra-se uma carta
assinada por “Alcides Xavier Gouveia, assistente técnico do ensino em Minas”. A carta
sinalizava erros de cálculos do livro, demonstrados e explicados por Gouveia, que
também recomendou a Alves a leitura dos livros de Claparède (Comment diagnostiquer
les aptitudes chez les écoliers) e Sydney Pressy (Initiation a la methode des testes).
Encerra a carta declarando que considera que o seu livro preenche uma lacuna e é o
mais completo já editado em português. Este documento nos indica mais um meio que
os educadores utilizavam para manter um diálogo com os defensores dos testes de
inteligência: as cartas.
A tradução do livro de Binet e Simon, Teste para medida no desenvolvimento da
inteligência, foi publicada em 1930 como parte integrante da Biblioteca de Educação,
organizada por Lourenço Filho e editada pela Companhia de Melhoramentos de São
Paulo. A tradução foi feita pelo próprio Lourenço Filho, que anunciou também a
publicação da revisão paulista da escala, resultado de cinco anos de trabalho
experimental com os testes de Binet-Simon, mas que não foi localizada por esta
pesquisa. Além do livro de Binet, livros de outros psicólogos que se tornaram
importantes referências para a psicologia educacional brasileira também foram editados
como os de Henri Pierón191 e Édouard Claparède.192
Em 1933, Lourenço Filho publicou Testes ABC,193 livro em que pretendia
verificar a maturidade do aluno a ser alfabetizado. Estes testes eram usados para dividir

189

Arquivo da ABE. Série: Análise e Avaliação de Problemas Educacionais, Subsérie: Conferências
Nacionais de Educação, Dossiê: 6ª Conferência Nacional de Educação.
190
O livro foi encontrado na biblioteca da Fundação Clemente Mariani pela bibliotecária Graça, a quem
agradeço por ter me informado da existência desta carta.
191
Henri Pierón também protagonizou com Claparède as discussões sobre a terminologia
“comportamento” no campo da Psicologia.
192
Édouard Claparède (1873-1940), suíço, formou-se em medicina, mas dedicou-se aos estudos no campo
da psicologia. Em 1912 fundou o Instituto Jean-Jaques Rousseau, também conhecido como Academia de
Genebra, dedicado a pesquisas sobre psicologia infantil com ênfase na educação. Em 1930, esteve no
Brasil a convite de Helena Antipoff, sua ex-aluna.
193
LOURENÇO FILHO, M. Testes ABC para verificação da maturidade necessária à aprendizagem da
leitura e da escrita. São Paulo, Melhoramentos, 1967. (9a ed). Lourenço Filho foi o fundador do Instituto
de pesquisas educacionais (INEP). Sobre a importância de Lourenço Filho para a defesa dos testes ver:

74

as crianças em três categorias: as que aprenderiam rapidamente a ler, as que
aprenderiam a ler em tempo hábil e as que só aprenderiam a ler com ajuda
especializada. A partir dessa avaliação, os alunos receberiam as lições de acordo com a
capacidade de aprendizagem apontada pelo teste.
Os Testes ABC e os testes de inteligência têm em comum o fato de serem
instrumentos de avaliação concebidos para mensurar a capacidade de aprendizagem dos
alunos. Entretanto, é importante compreender as diferenças existentes entre ambos.
Uma delas é que o os testes de inteligência utilizados por Alves eram em geral testes
coletivos, que duravam em média quarenta minutos (como no caso do teste de PitnerCunningham) enquanto o Teste ABC era individual e tinha duração média de oito
minutos.
Nos primeiros, professores aplicavam os testes em seus alunos fornecendo-lhes
instruções gerais de preenchimento do material de exame e ficavam impossibilitados de
observar o desempenho de cada aluno em particular durante a realização dos testes.
Somente os alunos com um desempenho que desviava da média deveriam ser avaliados
por testes individuais, como o de Binet. Esse procedimento facilitava a aplicação dessa
avaliação em um maior número de alunos.
A aplicação individual do teste de Lourenço Filho era viabilizada, segundo ele,
pelo seu tempo curto de aplicação. Ainda assim, numa sala de quarenta alunos, um
professor demoraria um dia para realizar a aplicação enquanto a execução dos testes
coletivos requeria menos de uma hora. Em contrapartida, o teste individual fornecia
uma análise mais detalhada do “estado geral de saúde do examinando; de deficiências
da visão e da audição; blesidade ou gagueira; deficiência de vocabulário; emotividade,
dificuldade de adaptação, instabilidade”,194 que poderia ser útil para avaliar as
dificuldades encontradas pelas crianças durante o processo de aprendizagem.
Os Testes ABC também ofereciam uma vantagem: não era preciso que os
professores fossem treinados para realizar a avaliação. Segundo Lourenço Filho,
“Não há necessidade de qualquer preparação especial sobre testes, por parte
do examinador. As provas são tão simples e objetivas, e a notação tão fácil
que qualquer pessoa, de satisfatório cultivo, pode encarregar-se delas. O que
é preciso é ler atentamente este Guia de Exame, e dispor-se ao trabalho com
boa vontade, compreendendo o alcance das provas”. 195
MONARCHA, Carlos. Lourenço Filho e a organização da psicologia aplicada à educação: São Paulo,
1922-1933. Brasília, Inep/Mec, 2001. In:
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Já os testes coletivos deveriam ser aplicados preferencialmente por um
psicólogo. Entretanto, a aplicação por professores treinados tornou-se a alternativa mais
adotada no Brasil uma vez que não havia grande número de pessoas especializadas em
psicometria no país.
Durante as experiências de Isaías Alves na Diretoria Geral de Instrução Pública,
os Testes ABC foram utilizados, como veremos a seguir. Entretanto, ele priorizou a
aplicação dos testes coletivos de inteligência, que considerava mais adequado à
homogeneização das classes escolares. Já para Lourenço Filho, a correspondência entre
o QI e a facilidade para aprender a ler não era tão direta. Segundo ele:
“O aprendizado central dos primeiros graus, o da fase inicial da leitura, é um
aprendizado que exige não tais níveis de aquisição simbólica da linguagem
mas um mínimo de maturidade da coordenação visio-motora e auditivomotora da palavra. Ora, o caso é que, essa maturidade, de ordem, digamos
assim, mais fisiológica que propriamente psicológica, independe da idade
mental. Não apresenta também alta correlação com a idade cronológica. ”196

Assim, uma vez que para ele os testes de inteligência mediam habilidades mais
necessárias ao aprendizado em séries mais avançadas, como o 3° ou 4° anos, Lourenço
Filho defendia o uso dos testes ABC para selecionar e organizar as crianças que
ingressavam na escola.
Além dos livros citados, outras publicações foram realizadas pela Diretoria
Geral de Instrução Pública do Distrito Federal, principalmente através dos Boletins de
Educação Pública. Essas publicações tiveram caráter mais técnico, incluindo os
resultados das experiências realizadas nas escolas do Rio de Janeiro, durante a gestão de
Anísio Teixeira (1931-1935), que será analisado mais adiante.
É possível identificar, dentre os autores estrangeiros, dois autores citados
exaustivamente nos trabalhos publicados no Brasil. O primeiro é o francês Alfred Binet,
uma vez que foi ele o idealizador do primeiro teste de inteligência, que serviu como
modelo para os testes posteriores; o segundo é Lewis Terman, cuja adaptação dos testes
de Binet realizada na Universidade de Stanford, Califórnia, foi o teste mais difundido
nas escolas norte-americanas. Outros psicólogos também se tornaram importantes na
psicometria brasileira a partir de sua presença no Brasil, seja ministrando cursos ou
auxiliando na instalação de laboratórios experimentais como Henri Pierón e Helena
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Antipoff.197 Esta última desenvolveu importante trabalho com os testes mentais,
principalmente em Minas Gerais, na Escola de Aperfeiçoamento Pedagógico de Belo
Horizonte.
Seu relatório, 198 de 1934, afirmava que os testes estavam sendo aplicados nas
escolas mineiras desde 1931. A partir do resultado, os alunos eram divididos em classes
de tipos forte, fraco e médio. Essas classes tinham programas de ensino diferenciados
para que os alunos se adaptassem com maior facilidade. Aos alunos considerados
fracos, por exemplo, o ensino deveria se concentrar mais em trabalhos manuais do que
intelectuais.
Ainda segundo o relatório, esse tipo de divisão encontrava um problema nas
escolas públicas: como os alunos eram matriculados sem certidão de nascimento, não
era possível saber exatamente a idade do aluno em questão. Para solucionar esse
problema, o governador de Minas Gerais decretou uma lei tornando obrigatória a
apresentação do documento no ato da matrícula. Esta situação demonstra o apoio do
governo mineiro às “inovações” do sistema de testes.

3.2 Em defesa dos testes de inteligência e de aproveitamento.

Nesse período de expansão do sistema escolar a organização através dos testes
era, para Alves, o
“meio único de corresponder às necessidades democráticas da disseminação
do ensino e as inaludíveis exigências que nos impõe a variabilidade das
crianças num grande grupo humano, ou seja, as diferenças individuais que se
verificam de aluno a aluno nas escolas”.199

Assim, a seleção viabilizaria economicamente essa “disseminação do ensino”,
financiada pelo Estado brasileiro. Segundo Alves, uma educação racionalizada evitaria
os índices de repetência, como já havia acontecido nas escolas norte-americanas,
diminuindo assim os gastos públicos com a educação.
197
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Nos anos de 1990, Sérgio Costa Ribeiro apontou o problema da repetência
escolar como o principal empecilho à universalização da educação básica no Brasil.200
De acordo com ele, este problema vem sendo relatado em pesquisas estatísticas desde a
década de 40, onde, dos 65% da população que frequentava a escola, 60% repetia a 1ª
série do ensino primário.201 Isso impedia a entrada de novos estudantes no sistema
escolar, que era congestionado por alunos que demoravam mais do que o tempo
previsto para cumprir o ciclo primário.
Em análise sobre a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Corsetti e
Kistemacher202 exploram os artigos que tematizam o problema do rendimento nas
escolas. Partindo da década de 1940, constatam que esta era uma das principais
preocupações dos educadores, que tentavam identificar a origem do problema através de
instrumentos de avaliação. Ao que parece, essa questão já existia no começo do século
XX e era percebido por educadores como Isaías Alves, que tentaram desenvolver
caminhos para investigar as razões do baixo rendimento escolar.
De acordo com Sérgio Ribeiro, “as análises até hoje realizadas mostram
claramente na cultura do sistema a imputação do fracasso escolar, ora aos próprios
alunos, ora a seus pais, ora ao sistema sociopolítico, raramente aos professores, sua
formação ou à organização escolar”.203 As declarações de Alves sobre repetência
escolar acompanharam esta tendência. Para ele, o fracasso escolar estava ligado à
heterogeneidade das classes escolares, onde alunos com diferentes capacidades de
aprendizagem eram reunidos num mesmo ambiente e recebiam as mesmas lições. Em
última instância, era a incapacidade intelectual do aluno de aprender os conteúdos
ministrados nas aulas que definia a repetência.
Por outro lado, Alves também atribuía à organização escolar vigente parte da
culpa. Uma vez que as crianças eram divididas apenas pelo critério da idade, a escola
deixava de respeitar as diferenças individuais, condenando as crianças menos
inteligentes ao ciclo de repetência, que desestimulava a frequência escolar. Para
credenciar essa hipótese, Isaías Alves se apoiava nos resultados obtidos nas escolas
norte-americanas como a Layton School, em Detroit, que obteve redução de 20% nas
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reprovações depois da adoção da homogeneização.204 A proposta de homogeneização
das classes escolares atendia, portanto a uma dupla necessidade: a de aumentar os níveis
de aprovação e também diminuir os índices de deserção.
Além disso, através da avaliação dos testes de QI, o país também teria a
oportunidade de identificar aqueles indivíduos que teriam uma inteligência superior e
que poderiam ser incorporados às tarefas de confiança do Estado. Para Isaías Alves, a
democracia precisava “basear-se em uma nova ordem educacional, que dê, aos mais
capazes, oportunidade para subir aos postos de orientação”.205 O papel de liderança
delegado aos alunos geniais também era defendido por Medeiros e Albuquerque ao
afirmar que, se recebessem uma educação adequada, eles poderiam se transformar nos
“diretores da humanidade”.206
Essa visão de uma educação que incorporasse os mais capazes na administração
estatal pode também ser vista como um dos efeitos da profissionalização de sua
burocracia, que ganhou maior força nos anos de 1930. Ao contrário da política de
favores característica da Primeira República, o que estes autores preconizavam era uma
divisão do trabalho que seguisse as aptidões “naturais” de cada indivíduo.
Além disso, o apelo aos benefícios que a ciência traria à educação também era
frequente. Alves alegava que “à luz da experimentação psicológica o professor deixa de
ser um simples artista para fazer-se homem de ciência”207 e Teixeira concordava
afirmando que “pelos testes é, no fim das contas, a ciência que entra na escola”.208 Unese a eles na defesa do uso dos testes Lourenço Filho, que também propunha que a
alfabetização deveria ser ministrada a partir de um fundamento científico de
“verificação da maturidade necessária à leitura e à escrita”.
A relação entre ciência e educação presente nessas declarações pode ser
relacionada com a legitimação do discurso dos educadores e de sua atuação no âmbito
político. Boa parte dos educadores que defendia ideais reformistas no campo da
educação neste período (Isaías Alves, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, por exemplo)
ocupou cargos chaves na administração pública.209 Segundo Bomeny, “aqueles que
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falavam pela ciência revestiam-se de um poder típico, distinto da autoridade política
tradicional. De outro lado, a ciência, ao conferir este poder aos seus porta-vozes,
credenciava suas práticas identificando-as com as de ‘cientistas profissionais’ ”.210
Apesar de concordarem com a utilidade dos testes, esses educadores muitas
vezes discutiram questões relacionadas ao seu uso. Em carta,211 Helena Antipoff
discutiu com Lourenço Filho uma declaração dele ao jornal Estado de São Paulo, na
qual defendia que os alunos mais fracos deveriam receber professores mais qualificados
que os alunos mais fortes. Antipoff declarava que tal suposição lhe parecia um erro,
uma vez que havia realizado experiência semelhante em Genebra e constatado que
professores ruins desestimulavam os alunos mais fortes fazendo-lhes baixar o
rendimento.
Segundo ela,
“Sem dúvida alunos fracos devem ter mestres competentes, mas é ainda mais
certo que os bons alunos tem que ter mestres de primeira ordem. Essa
conclusão eu tirei de uma experiência que nós fizemos em Genebra: numa
escola primária os alunos foram minuciosamente classificados em grupos
homogêneos, fracos, médios e fortes. No fim do ano o grupo de crianças
fortes foi o que fez menos progressos. E por quê? Porque nós nos omitimos
de enquadrá-los com professores de elite, estas crianças mais dotadas e mais
exigentes tinham como mestres pessoas medíocres, eles perderam o gosto por
estudar e foram tão desmoralizados ao ponto das classes tornarem-se as mais
indisciplinadas na escola. Os testes que nós fizemos na classe dos bem
dotados nos deu resultados mais fracos que na classe dos médios”.212

Para Antipoff, pior que não ajudar os alunos fracos era nivelar o ensino por
baixo, em detrimento dos alunos fortes, o que prejudicaria o país. Era preciso, pois,
cuidar da elite brasileira. Além disso, sua experiência demonstrava que os professores
também tinham significativo papel no processo de aprendizagem uma vez que, mesmo
sendo inteligentes, o que definiu o rendimento dos alunos foi a qualidade do trabalho do
professor.
Durante os trabalhos realizados junto à Diretoria Geral de Instrução Pública do
Distrito Federal, Anísio Teixeira ressaltou as vantagens da adoção do sistema de
classificação objetivo: “Duas coisas, pelo menos, pode nos trazer a sua definitiva
foi diretor do Departamento de Educação no Rio de Janeiro em 1931, além de ocupar o cargo de
Secretário de Educação e Saúde na Bahia (1947-1951) durante o governo de Otávio Mangabeira. Isaías
Alves foi Secretário de Educação e Saúde na Bahia (1938-1942), membro do Conselho Nacional de
Educação, além de outros cargos citados ao longo deste trabalho.
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introdução no sistema escolar carioca: melhor classificação dos alunos, para efeito de se
fixarem a velocidade e os métodos do ensino; melhor apuração do rendimento”.

213

Aqui, ele se refere a dois tipos de avaliação a serem implantados na sua gestão: os testes
de inteligência e os de aproveitamento.
Assim, além dos testes de inteligência, os “testes pedagógicos” deveriam ser
modificados de forma a favorecer a imparcialidade do professor. Isaías Alves
demarcava bem a utilidade de cada um. Enquanto os testes de inteligência serviam para
organizar as classes escolares, os testes de pedagógicos ou de aproveitamento avaliavam
“se os alunos têm aprendido o que lhes ensinam os mestres e ainda se estes têm
ensinado o que podem eles aprender”.214 Esse sistema seria complementar e ajudaria a
avaliar tanto os alunos de forma mais completa como também o trabalho desenvolvido
pelo professor.
Segundo Anísio Teixeira, “o movimento científico de medidas educativas”

215

começou com a adoção de testes de múltipla escolha, nessa época, ainda desenvolvidos
pelos teóricos, que escreviam manuais com questões divididas em nível de dificuldade
por série. Do trabalho sobre avaliação da época, herdamos os testes objetivos de
aproveitamento, que ainda são utilizados nas escolas.
Segundo Alves, “uma nota dada a uma prova de exame raramente corresponde
ao seu mérito” uma vez que “o elemento subjetivo influi poderosamente no julgamento,
quase anulando a correlação entre as notas”.216 Para fundamentar tal asserção, Alves
utilizou mais uma pesquisa estatística, dessa vez de Monroe,217 cuja prova de geometria,
submetida a 116 professores que deveriam lhes conferir nota obteve o seguinte
resultado:
2 professores marcaram nota superior a 90
20 professores marcaram nota superior a 80
20 professores marcaram nota inferior a 60
1 professor marcou nota inferior a 30 218

O mesmo exemplo pode ser lido no livro de Medeiros e Albuquerque, que
apresenta os mesmos dados em um quadro mais detalhado.219 A solução estaria nos
testes de múltipla escolha, no qual os alunos testados teriam o mesmo rendimento
213
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independente “da apreciação subjetiva”220 do professor. Já Anísio Teixeira221 afirma que
as “injustiças, a estupidez dos resultados e a variedade de critérios” já se tornaram
“lugar comum” nas queixas sobre as falhas nos exames. Por isso, o desenvolvimento de
testes de aproveitamento também foi considerado essencial para esses educadores.
Sobre a existência de diferenças entre as crianças, Alves afirmava que
“é inevitável que as crianças sejam desiguais. Essa é a lei fundamental da
natureza e da sociedade, que também é natureza. A capacidade intelectual,
como todas as demais capacidades humanas, é desigualmente distribuída de
modo a conformar-se com a frequência estatística”.222

Essa desigualdade natural apontada por Alves era, por vezes, distorcida pelos
professores, que avaliavam seus alunos de acordo com critérios subjetivos, como já foi
demonstrado acima. Por isso, mais que a implantação da seleção pelo QI, esses
educadores defendiam uma mudança no sistema de avaliação então vigente que, em seu
entendimento, consideravam falho.

3.3 Recortes de uma controvérsia: os testes e os jornais.

Dentre os argumentos de defesa do uso dos testes, a influência estrangeira se
revelou aliada à ideia do “atraso brasileiro”. Primeiro, porque os testes já estavam sendo
utilizados com sucesso nas nações consideradas “mais avançadas” como a França e os
Estados Unidos. Além disso, segundo Alves, se “alguns países tinham criado
instituições de pesquisas psicológicas orientadas de novas diretrizes no ensino e na
educação, a nós devia caber, pelo menos, utilizar o resultado dos povos adiantados no
aproveitamento das energias mentais dos nossos jovens”.223
Essa afirmativa encontrava eco nos jornais que noticiavam as inovações dos
psicólogos estrangeiros. Segundo notícia de 29 de abril de 1925, “já nos Estados Unidos
da América do Norte e em vários países europeus, os professores primários de qualquer
aldeiola preparam tests e chegam a conclusões rápidas e belíssimas”.224 A matéria
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utilizava tal argumento para demonstrar a urgência da adoção dos testes nas escolas
primárias brasileiras.
Esta notícia encontra-se nos documentos que constituem o arquivo pessoal de
Isaías Alves, onde também achamos um caderno de recortes de jornais que tem como
tema o uso de testes de inteligência nas escolas brasileiras. Também podemos encontrar
mais recortes sobre o tema na série de jornais reunidos pelo seu titular. Ao mesmo
tempo em que direciona a interpretação do fenômeno, essa seleção também pode ser
vista como uma espécie de narrativa do autor, que escolhe o que considera relevante no
discurso sobre testes de inteligência.
Como já era de se esperar, parte de seus recortes concentra-se nas resenhas feitas
sobre seus livros. O Diário da Bahia publicou grande parte da introdução de Teste
Individual de Inteligência, em 1926.225 Também encontramos a resenha deste livro num
recorte da Folha do Norte,226 de Belém onde seu autor declara que “essa obra devia
tornar-se o catecismo de todas as escolas do Brasil, onde ainda não se use o ‘teste’ ”.
Também o Diário de Notícias publicou resenha sobre Os testes e a reorganização
escolar227 e o jornal A Tarde escreve nota relatando que uma resenha sobre os livros de
Isaías Alves foi escrita no jornal português Portugale.228
Através desses jornais, o educador não só acompanhava a repercussão de seus
livros como se preocupava com as questões suscitadas. Através do artigo do jornal O
Globo,229 que fala da reunião da Liga Brasileira de Higiene Mental (LBHM), sabemos
que Alves enviou um exemplar da segunda edição deste mesmo livro a LBHM, com
carta em que declara “muita justa foi sua crítica acerca das falhas da 1ª edição e verá
como foram atendidos os seus desejos”. Assim, é possível inferir que os recortes
tornaram-se úteis para as revisões que Isaías Alves empreendeu de seu trabalho.
Além dos recortes sobre suas publicações, a leitura dos jornais demonstra que a
aceitação desse método de avaliação não era unânime. A crítica mais completa foi
encontrada no artigo de Sud Menucci.230 Segundo ele,
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“os testes foram e estão sendo mal recebidos no país, principalmente em São
Paulo, onde a preocupação em organizar seriamente o ensino tem tradições
de quase meio século e onde se pode avaliar o esforço feito, no meio milhão
de crianças, registradas nas suas escolas”.231

Para ele, essa atitude era reflexo da atitude mental francesa, que copiávamos.
Neste país, os primeiros testes de Binet também sofreram resistência. Mas Menucci
também aponta outro problema dos testes: para alguns psicólogos, estes testes só
mediam um tipo de inteligência, a reativa, e a inteligência natural só se manifestava
durante a vida, não podendo ser medida.
Assim como Sud Menucci, os defensores dos testes parecem ter se deparado
frequentemente com uma questão dupla: a definição do conceito de inteligência e a
possibilidade de medi-la. Ainda que não chegassem a um consenso sobre o que
consistia a inteligência, os educadores citavam com frequência a frase de Thorndike
como resposta: “tudo o que existe quantitativamente está sujeito à medida”.232 Este
raciocínio é utilizado por Alves que afirma que mesmo não sabendo definir a
eletricidade, ela era comercializada e medida com segurança. Para ele “assim como a
eletricidade é medida pelos efeitos que produz, também a inteligência o é”.233
Outro problema apontado por Sud Menucci era o papel que os professores
teriam no processo de avaliação com testes, o que justificava a resistência. Segundo ele,
“a princípio parecia que os professores não teriam mais alçada nesse campo, desde que
o teste supria tudo”.234 Esse problema foi resolvido com o desenvolvimento do trabalho,
que passou a equiparar o papel dos testes e dos professores, que deveriam, por exemplo,
reordenar as classificações de acordo com o desenvolvimento dos trabalhos em sala de
aula. No caso dos Testes ABC, o professor ganhou papel fundamental, uma vez que ele
ficava responsável tanto pela aplicação dos testes quanto pela avaliação final da
maturidade do aluno.
O artigo de Hermes Lima complementa as afirmações de Sud Menucci nos
informando que
“passado entre nós o primeiro minuto de interesse pela questão dos testes,
eles hoje se encontram sob a indiferença geral dos nossos educadores, como
se a tentativa não tivesse passado de ensaios e os seus resultados práticos
aconselhassem, em suma, o abandono da idéia de se medir a inteligência”. 235
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Assim, parte da crítica recebeu os testes de inteligência mais como uma
“novidade pedagógica” do que como um método eficiente de organizar as classes
escolares. Cabia a seus defensores demonstrar resultados que justificassem a adoção do
novo método.

3.4 As adaptações de Isaias Alves

Apesar de utilizarem padronizações diferenciadas, os testes de inteligência
traduzidos pelos brasileiros tinham como base os testes de Binet, de forma que podemos
encontrar grandes semelhanças entre eles. Dentre elas podemos apontar: o tempo préestabelecido para a execução das tarefas (apenas algumas delas não estipulavam tempo
máximo); comparações entre figuras; questões relativas ao vocabulário; compreensão de
frases e de questões matemáticas simples exigindo algum nível de raciocínio lógico.
Optamos por descrever aqui as adaptações de Isaías Alves encontradas em seus
livros.236 Elas eram destinadas às crianças em idade escolar, cujas questões poderiam ser
aplicadas em alunos entre três e dezoito anos. As categorias básicas de dados recolhidos
sobre o aluno eram nome, idade, nascimento, escola, classe e data dos testes. Entretanto,
alguns outros dados podiam ser notificados como raça ou profissão dos pais, por
exemplo. Essas notificações são particularmente interessantes, uma vez que a relação
entre hereditariedade e inteligência era encontrada com clareza em livros como o de
Terman. Este autor afirma que
“Nos resultados obtidos no exército se observou que a média das notas
obtidas pelos recrutas, classificados de acordo com a profissão que
desempenhavam na vida civil, diminuía regularmente desde o nível das
profissões superiores ao das mais inferiores. Numerosos estudos posteriores
demonstraram que existe uma relação similar entre a inteligência dos filhos e
a profissão dos pais. Nossos resultados estão de acordo com esses
estudos”.237

Já mostramos no segundo capítulo a associação entre QI e futuro profissional
existente em uma das tabelas do livro de Isaías Alves. Neste caso, Terman aponta para
mais uma característica dessa relação: a hereditariedade da inteligência, que serviu
como base para alguns eugenistas justificarem as desigualdades sociais existentes, uma
vez que eram fruto de uma questão orgânica.
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No caso do Brasil, esses dados foram recolhidos e discutidos por Alves em suas
pesquisas, particularmente nas publicações sobre o trabalho no Serviço de Testes e
Medidas do Rio de Janeiro. A configuração racial do Brasil, que como vimos deu
origem a uma interpretação especial sobre mestiçagem e degeneração no país, parece ter
deixado pouco espaço a afirmações tão categóricas quanto as de Terman. Ainda assim,
Alves faz menções a essas concepções em seu primeiro livro, Teste individual de
Inteligência, mas parece não ter conseguido conclusões semelhantes, uma vez que a
profissão dos pais foi ignorada na maior parte das suas pesquisas na Diretoria Geral de
Instrução do Rio de Janeiro.
As perguntas deveriam ser aplicadas por um professor ou psicólogo treinado,
seguindo normas rígidas de aplicação como tempo de resposta, quantidade de vezes que
uma pergunta poderia ser repetida, vocabulário a ser utilizado, além de recomendações
sobre postura profissional e a relação a se estabelecer com o indivíduo testado. No caso
de testes individuais realizados com meninas recomendava-se a presença de uma mulher
na sala, que acompanharia os exames do psicólogo.
Cada grupo de perguntas correspondia a uma idade específica, e dos alunos,
esperava-se que respondessem as perguntas correspondentes a sua idade e as idades
anteriores. Na idade IV, por exemplo, uma das tarefas era contar “quatro tostões” e na
idade VI era necessário dizer os dias da semana em até 10 segundos. A partir da idade
VIII era possível perceber que alguns testes dependiam de um referencial cultural ou de
uma educação moral específica.
A pergunta: “Se você tiver que ir a algum lugar, a trem, e perder o trem, o que é
que você faz?”238 deveria ser respondida demonstrando a intencionalidade de esperar
outro trem. Correr atrás do trem é inaceitável e voltar pra casa só é considerado correto,
se o aluno morar em uma localidade onde o trem passe poucas vezes por dia. O mesmo
ocorre com a pergunta: “Se outro menino (ou menina) lhe der uma pancada ou lhe ferir
sem querer, que é que você faz?”.239 Espera-se que o aluno desculpe o colega e é
inaceitável que ele responda que revidaria ou reclamaria para os pais ou professores.
A pergunta da idade XIII também chama atenção: “Certo dia uma mulher que
passeava na Mata Escura, parou muda e terrivelmente amedrontada. Depois correu até o
posto policial mais próximo e disse ao sargento que acabava de ver no galho
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dependurado de uma árvore, um... que pensa você que ela viu?”.240 A reposta correta
deveria conter a ideia de enforcamento não sendo aceitável a resposta: um homem, uma
pessoa morta.
Nos testes, perguntas e tarefas permitiam ao examinador medir as habilidades de
contagem, leitura e coordenação motora dos alunos. Era parte das tarefas desenhar
quadrados e losangos, contar moedas, ler em voz alta, fazer rimas, repetir sílabas e
definir o significado de algumas palavras como bondade e justiça. No “guia do
examinador” recomenda-se que: “Comece dois anos abaixo da idade cronológica do
menino. Estenda o exame nas duas direções até não conseguir resposta certa alguma em
três idades seguidas e até conseguir três idades seguidas com todas as respostas
certas”.241
Cada resposta certa ganhava uma pontuação e o resultado indicava a idade
mental do indivíduo. O cálculo do quociente de inteligência é o mesmo desenvolvido
por Stern: QI = IM (idade mental)/IC (idade cronológica). O índice obtido era
comparado a uma tabela que estabelecia a correspondência entre QI e classificação de
inteligência, que ia desde gênio até débil mental inferior, passando por diversas
gradações, como já vimos no segundo capítulo.
Sabemos que Isaías Alves adaptou pelo menos dois testes para o uso no Brasil: o
coletivo de Ballard e o individual de Binet-Burt. As adaptações dos testes traziam
dificuldades como a de tradução. A frase do teste de Burt em original: “Print the first
letter of the alphabet” poderia ser traduzida como “Imprima a primeira letra do
alfabeto”, o que tornava a questão difícil, uma vez que no Brasil não se usava imprimir
e sim escrever. Para Isaías Alves, no entanto, “Escreva a primeira letra do alfabeto” não
tinha dificuldade correspondente à frase original inglesa e estava errada como
tradução.242 Essa mesma pergunta também estava presente no teste de Ballard,243 o que
denota a convicção de Alves de que “imprima” estava mais correto que “escreva”.
Depois de medida a capacidade de aprendizagem de cada aluno, os grupos
seriam organizados a partir dos índices obtidos. O ideal era estabelecer três salas em um
mesmo nível escolar para alunos classificados na seguinte escala: forte, médio e fraco.
Algumas outras variáveis também deveriam ser levadas em consideração como saúde,
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idade, estatura e corpulência do aluno.244 Assim, a depender dessas variáveis, os alunos
também poderiam ser reclassificados. Um aluno muito mais alto e forte que os outros da
sua turma, por exemplo, deveria ser objeto de análise e poderia ser promovido à classe
seguinte, pois se acreditava que a sua compleição física influenciaria no seu
desenvolvimento escolar.
Os testes pedagógicos deveriam complementar a avaliação preliminar dos testes
psicológicos, sendo aplicados periodicamente e garantindo o acompanhamento da
aprendizagem dos alunos. A avaliação deveria ser conjunta e, por isso, Alves ressaltava
que, no caso de adiantamentos, os professores deveriam ser consultados e os testes de
aproveitamento escolar deveriam ser levados em consideração.

3.5 Reflexos da experiência: o trabalho na Diretoria Geral de Instrução Pública

Em novembro de 1931, Anísio Teixeira assumiu a Diretoria Geral de Instrução
Pública do Rio de Janeiro e logo percebeu que o sistema escolar carioca era insuficiente
para atender à demanda da população. Após esse diagnóstico, além de estabelecer como
meta a criação de novas escolas, criou centros de matrícula para redistribuir as crianças
nas escolas já existentes.
Em manuscrito sobre as instruções reguladoras de matrícula e a classificação de
alunos, Teixeira declarou:
“trata-se de dar a criança: melhores oportunidades para receber educação e
instrução adaptada as suas condições individuais; e ao professor: melhores
oportunidades de trabalho, por isso que o problema da classe se simplifica
pela aproximada semelhança dos alunos que a constituem”.245

Essa passagem demonstra que a organização de Anísio Teixeira previa uma
distribuição de alunos que fossem agrupados em condições de aprendizagem
semelhante, ainda que isso não necessariamente correspondesse à visão de Isaías Alves
sobre homogeneização, que priorizava o critério da idade mental acima de todos os
outros.
Em dezembro de 1931, Isaías Alves começou a chefiar a Seção de Testes e
Medidas da Diretoria a pedido de Teixeira. Esta seção era responsável por aplicar, ainda
244
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de forma experimental, os testes de inteligência nas crianças das escolas públicas da
capital. Durante seu trabalho na Seção de Testes e Medidas, Alves ampliou sua obra ao
divulgar e analisar os resultados obtidos com as crianças testadas no Rio de Janeiro em
publicações da Diretoria Geral de Instrução Pública. A maior parte de seus artigos,
frutos do trabalho nesse período, foi publicada no Boletim de Educação Pública.
O Boletim começou a ser publicado em 1930, com periodicidade trimestral,
ainda na gestão de Fernando de Azevedo na Diretoria. A finalidade da publicação era
ampla e justificada ainda no seu primeiro número:
“O Boletim de Educação Pública é destinado a divulgar trabalhos técnicos
originais, de pesquisa, orientação e cultura, conferências do curso de férias,
na íntegra ou em resumo, e de modo geral quaisquer artigos e trabalhos
técnicos originais e de real valor. Deverá conter ainda em todos os seus
números uma resenha do que se encontrar de mais útil e valioso nas
principais revistas pedagógicas, bem como em seções bibliográficas, para
crítica de obras destinadas as crianças ou de cultura e orientação técnica”.246

Como podemos ver neste trecho, a ênfase no trabalho técnico já aparecia desde
seu primeiro número e aumentou quando Anísio Teixeira assumiu a DGIP e a direção
da revista.

O papel do fundamento técnico ou científico na condução da política

educacional já era valorizado pelos seus contemporâneos, mas as viagens de Anísio
Teixeira aos Estados Unidos parecem ter tido especial influência na sua visão sobre
administração escolar. Neste país, o sistema educacional estava sendo pensado a partir
de grandes inquéritos e pesquisas, que forneciam os dados que fundamentavam as ideias
de reforma escolar. O mesmo foi feito durante a gestão de Anísio Teixeira na DGIP.
No ano de 1931 não foi publicado o Boletim e, no segundo ano da revista, em
1932, a publicação já era coordenada por Anísio Teixeira, que havia assumido o cargo
de Diretor Geral de Instrução do Distrito Federal. A revista foi reformulada, passando a
ter periodicidade semestral, além de reservar espaço para divulgação dos trabalhos
técnicos realizados pela própria DGIP.
É nesse espaço que encontramos a divulgação dos resultados obtidos com a
aplicação de testes de inteligência nas escolas públicas cariocas, realizadas pelo Serviço
de Testes e Escalas, que, como foi dito, era dirigido por Isaías Alves. Esse serviço
trabalhava em conjunto com o Serviço de Classificação e Promoção de Alunos,
responsável por distribuir e classificar as crianças nas escolas cariocas, de acordo com
os resultados fornecidos pelo Serviço de Testes e Escalas. Os resultados do trabalho de
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Isaías Alves no Serviço de Testes e Escalas da DGIP também foram publicados em um
livro, Testes de inteligência nas escolas,247 que complementa as informações publicadas
no Boletim de Educação Pública.
O trabalho da Seção de Testes e Escalas começou ainda em 1931, com a
aplicação de testes pedagógicos ou de aproveitamento, para avaliar o nível de
aprendizagem dos alunos já matriculados. Em dezembro, foram realizados 17.121
exames de leitura e aritmética em alunos do 1°, 2° e 3° anos, além de 1.251 testes
aplicados exclusivamente no 1° ano (grupo de controle). Os testes de leitura deveriam
medir a capacidade de ler e compreender sentenças, enquanto os testes de aritmética
deveriam avaliar a capacidade dos alunos de realizar as quatro operações, além de
resolver problemas de raciocínio matemático.
Dos 13.783 alunos do 1° ano, apenas 5.835 foram examinados porque haviam
sido considerados alfabetizados e seriam promovidos ao 2° ano, o que sinaliza o alto
índice de repetência nesta série. Mesmo entre os alunos considerados alfabetizados, 439
deles não conseguiram completar nenhuma questão do teste de leitura.248 Já nos testes
de aritmética o rendimento foi ainda pior: 1065 alunos do primeiro ano não
completaram nenhuma questão.249
Em abril de 1932 foi a vez de testar a inteligência dos alunos. O teste escolhido
foi o de Pintner-Cunningham, uma adaptação feita para ser aplicada em crianças do
jardim de infância e do 1° ano. Esse teste era destinado a crianças ainda analfabetas e
era constituído de tarefas simples como “escolher o elefante mais bonito” ou “achar o
que está faltando na figura”.
O tempo de realização por tarefa era delimitado entre 10 e 30 segundos, a ser
marcado pelo professor que aplicava a prova. No dia 14, 7.632 crianças foram
examinadas em 34 escolas cariocas.250 Além desse teste, os Testes ABC de Lourenço
Filho foram aplicados em 15 escolas, num total de 2.410 alunos testados. Tanto o teste
de Pintner-Cunningham quanto os Testes ABC foram aplicados em larga escala. Já o
teste de Binet ainda estava sendo adaptado e sua aplicação exigia mais tempo e maior
disponibilidade de profissionais treinados.
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Os testes de Terman, específico para diagnosticar crianças brilhantes, foram
aplicados no mês de maio em 7.076 alunos de 43 escolas cariocas do 4° e 5° anos. Os
testes já haviam sido adaptados para os brasileiros, mas seus resultados ainda
precisavam ser padronizados, por isso, a experiência foi realizada com base provisória
nos parâmetros norte-americanos. Dos alunos testados, 3,9% foram apontados como
brilhantes (com QI superior a 120) e deveriam ser direcionados para exames
individuais, que confirmariam o diagnóstico do teste aplicado.
Os resultados foram analisados “conforme condição social, o sexo e a cor”.251
Para avaliar a condição social, Alves pediu às diretoras que classificassem seus alunos
em cinco categorias: muito inferior, inferior, médio, superior e muito superior. As
respostas enviadas só permitiram que as crianças fossem classificadas em três
categorias: inferior, média e superior. Essa classificação foi, ainda, complementada com
as categorias branco, mulato e negro, além de especificar o gênero: menino ou menina.
O resultado obtido entre o cruzamento dessas informações e o rendimento no teste de
Terman não foi comentado por Alves em seu relatório.
A diferença de desempenho em relação às três raças já foi apontada em seu
relatório de viagem, do qual falamos anteriormente. Em um de seus relatórios
publicados pela DGIP-DF ele ressalta novamente essa diferença apontando
inferioridade negra, superioridade branca, e situando os mestiços na zona intermediária.
Isaías Alves ressaltou que os índices coincidiam com os obtidos na Bahia.
Relacionamos esses resultados na tabela abaixo:

Brancos – QI

Pintner-

Teste de Binet

Teste de Ballard

Cunningham (DF)

(BA)

(BA)

79,8

86,6

79,7

73,7

73,6

71,1

70,25

66,1

63,9

médio
Pardos – QI
médio
Negros – QI
médio
ALVES, Isaías. Teste de inteligência nas escolas. Rio de Janeiro, Diretoria Geral de Instrução
Pública, 1933. p. 80 (resultados no Distrito Federal) e ALVES, Isaías. Da educação nos Estados Unidos.
Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1933. p.18 (resultados obtidos na Bahia)
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Segundo ele, desses resultados, bem como os da tabulação por gênero,
“decorrerão pensamentos que os sociólogos, eugenistas e educadores poderão orientar
menos aprioristicamente no sentido de firmeza de nossa política e economia”.252 Com
essa afirmação, Alves se exime da responsabilidade de analisar os resultados obtidos ao
mesmo tempo em que sinaliza a necessidade de pensar um tratamento diferenciado em
relação às raças, em oposição ao que faz ao analisar as diferenças de gênero.
Para Alves, o gênero não parece fator preponderante nas avaliações de
inteligência: ele chegou a afirmar que “as diferenças de inteligência não justificam a
educação separada dos sexos. Talvez haja outras bases. Elas podem ser de ordem social,
moral, vocacional; nunca, porém, de ordem intelectual”.253 Em contrapartida, Alves
encontrou na raça e na classe social influências significativas no desempenho de seus
alunos.
Quanto ao perfil social, Alves afirmava que a porcentagem de alunos com
inteligência superior era mais frequente nas escolas particulares do que nas públicas.254
Um exame mais minucioso que relacione o rendimento dos alunos nos testes à região
onde se localiza a escola classificada pode apontar uma relação mais consistente entre
QI médio e perfil social dos alunos.
Seus resultados indicam que os testes podiam ser utilizados como parte de um
processo de “naturalização das diferenças”

255

onde a classe de alunos fracos, fortes e

medianos era a expressão de uma hierarquia que no fim do processo educacional,
determinava quem ocuparia as cadeiras universitárias e quem seria direcionado às
escolas profissionalizantes.
Segundo Alves, era preciso “encarar corajosamente a situação das crianças
menos inteligentes, dando-lhes educação prática e utilitária e, sobretudo, de orientação
agrícola. Será esse o início de reação para o campo, de que os Estados Unidos tanto se
preocupam”.256 Era dessa forma que pretendia resolver um problema duplo: o do grande
número de alunos a serem matriculados nas escolas públicas e a necessidade de mão de
obra agrícola no campo.
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Voltando ao Boletim, nele também percebemos que as diferenças entre as visões
de Anísio Teixeira e Isaías Alves sobre o papel dos testes de inteligência na organização
escolar já começavam a ser delineadas. Ao fazer um balanço de sua administração no
Distrito Federal, Anísio Teixeira comenta os trabalhos desenvolvidos no Serviço de
Testes e Medidas, onde percebemos que ele encarava os testes de forma experimental.
Sobre a primeira experiência de Alves concluiu:
“Tendo sido, no Rio, a primeira tentativa de uma grande apuração em massa
do rendimento do sistema escolar e sendo, ainda, relativamente pequena a
familiaridade dos professores com o processo de exame por tests, foi para
admirar o relativo êxito de que se viu coroada a experiência”.257

E continuava afirmando que seus resultados deveriam servir como elemento de
referência, mas não eram definitivos uma vez que havia muitas falhas a serem
corrigidas.
Já Isaías Alves interpretava seus resultados de maneira diferente. Primeiro, ele
afirmava que parte dos resultados havia sido comprometida pela falta de preparo dos
professores que ainda não estavam suficientemente familiarizados com o método,
confirmando a posição de Teixeira. Isso não o impediu, entretanto, de afirmar que os
“inquéritos sobre inteligência e sobre os resultados escolares estabeleceram bases
bastante sólidas para aumentar o rendimento escolar com diminuição do esforço dos
mestres”.258 Para Alves, um resultado mais preciso era uma questão de tempo e de
treinamento dos professores que aplicariam os testes de forma uniforme dando maior
confiabilidade aos resultados.
Ao final de sua publicação sobre o uso dos testes nas escolas cariocas,259 Alves
apresentou em suas conclusões uma lista contendo 21 tópicos que exploravam a
experiência. Apesar das condições de aplicação, ele acreditava que já era possível
afirmar que havia uma parcela significativa de retardamento dos alunos nas escolas, que
as escolas particulares tinham maior percentual de alunos com inteligência superior e
que os professores necessitavam de maior orientação e melhor formação. Anísio
Teixeira, entretanto, considerava que suas conclusões e comparações haviam sido
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elaboradas “a título de curiosidade científica” e que ainda não possuíam “as
confirmações capazes de fundamentar a elaboração de um plano de educação”.260
Também nesse relatório, Anísio Teixeira começava a apontar os fatores que
contribuíram para atestar a inviabilidade do projeto. Primeiro porque o trabalho estava
sendo feito de forma penosa pelo Serviço de Testes e Escalas, que precisava orientar os
professores além de mobilizá-los, aplicar os testes sucessivamente a fim de padronizálos com mais rigor e ainda dispor de dias letivos reservados, com suspensão de todas as
atividades na escola para que sua aplicação fosse realizada com sucesso. Segundo,
porque a informação ainda precisava ser melhor sistematizada, com a elaboração de um
sistema de fichas escolares onde tanto a Diretoria e o Serviço de Testes, quanto as
escolas deveriam dispor de todas as informações sobre seus alunos. Depois porque o
programa de classificação já estava encontrando resistência considerável visto que o
direcionamento de alguns alunos para escolas diferentes já estava causando problemas.
Ao comentar o relatório de Isaías Alves,261 Nunes aponta mais um motivo para
Anísio Teixeira ter abandonado o trabalho com os testes de inteligência em sua gestão.
De acordo com a autora “quem elaborou o relatório estava convencido de que mais de
50% das crianças que cursavam as escolas examinadas apresentavam retardamento
mental”.262 Este resultado contrariava as perspectivas de Teixeira, que tinha como um
dos seus principais objetivos ampliar o acesso das crianças à escola pública e a partir daí
“atuar sobre a infância”.263 Admitir que mais da metade das crianças matriculadas
deveria ter seu ingresso revisto devido ao seu baixo potencial de aprendizagem ia na
contramão do que Anísio Teixeira pretendia na administração do sistema escolar
carioca.
Para o educador, o resultado ressaltava a precariedade do ensino brasileiro e, ao
compará-lo com o ensino americano, afirmava que: “Por esses resultados verifica-se que
os alunos, depois de quatro e mais anos de classe, nas escolas públicas no Distrito
Federal, chegam a um índice ínfimo de leitura, equivalente ao obtido pelas crianças

260

TEIXEIRA, Anísio. “O sistema escolar do Rio de Janeiro, Distrito Federal (relatório de 1 ano de
administração). Boletim de educação pública. Ano 2, vol. 2 (jul-dez). Rio de Janeiro, 1932 pp. 334-335.
261
Os originais do relatório encontram-se no Arquivo pessoal de Anísio Teixeira, depositado no CPDOC,
desmembrado em duas referências: AT pi DGIP STE 1931/1934.00.00 (primeira parte) e AT pi S. Ass.
1918/1930.00.00/2 (segunda parte). Foram esses originais, que Clarice Nunes analisou e comentou no seu
livro. Ver: NUNES, Clarice. Anísio Teixeira: a poesia da ação. Bragança Paulista, Edusf, 2000.
262
Idem, p.266.
263
Idem, p. 269.

94

americanas desde o segundo ano escolar”.264 Ele continuava afirmando que a maior
parte das crianças cariocas não chegava nem ao terceiro ano escolar. Portanto, o
problema estava principalmente no sistema de ensino brasileiro, mais do que na
capacidade de aprendizagem de cada aluno. Para ele, se esse problema não fosse
resolvido, nem o “modestíssimo” ideal de alfabetizar o povo seria alcançado.265
A saída seria então investir nas escolas e nos projetos educacionais para
melhorar o rendimento dos alunos. Segundo ele,
“para um tal tipo de escola não há criança pouco inteligente. Todas são
capazes. Os próprios retardados encontram aí o único meio de se
desenvolverem e educarem-se. Isso será muito mais útil do que insistir ainda,
na escola primária, em uma diferenciação que só deverá aparecer no nível
secundário, quando os caracteres individuais se acentuarem
definitivamente”.266

Assim, Teixeira negava uma divisão por QI já na escola primária, como defendia
Isaías Alves. Para ele, os primeiros anos escolares eram destinados a uma formação
geral, comum a todas as crianças, que constituiria no aluno “os hábitos fundamentais e
atitudes gerais para com a vida e o trabalho”.267 Em contrapartida, Alves acreditava que
o direcionamento vocacional deveria ser realizado já nos primeiros anos do ensino, o
que implicava programas diferenciados para cada grupo escolar. Ele argumentava que,
enquanto crianças rudes tinham alta capacidade para realizar trabalhos minuciosos, o
aluno capaz acha esse tipo de trabalho enfadonho e tem maior interesse nas
generalizações e na atividade criadora. Por isso, o “cardápio mental” devia variar de
acordo com essas particularidades.268
Ainda que Teixeira negasse essa divisão no ensino primário, ele permitiu a
“organização de 250 classes de experiência que funcionarão adstritas ao critério de
relativa homogeneidade de nível intelectual”.269A adoção dos testes de inteligência
durante sua gestão é explicada por Clarice Nunes, que afirma
“Como um intelectual que partilhou as preocupações e a leitura do seu tempo
e, até certo ponto, endossou a visão científica da escola, ele não desprezou os
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testes, mas forjou uma concepção própria, que o distinguiu dos seus
contemporâneos”.270

Por isso, no trabalho de classificação e reordenamento adotou os testes de
inteligência, mas também utilizou outros critérios de seleção: como a idade do aluno e o
nível de repetência. O serviço de promoção e classificação de alunos, que trabalhava em
conjunto com o serviço de testes e medidas, utilizava uma tabela de critérios para
organizar as classes. Basicamente, a divisão era feita entre dois tipos de classes de uma
mesma série, de acordo com o aproveitamento: A, para alunos atrasados e B, para
alunos adiantados. Dentro de cada classe os alunos eram classificados de acordo com a
velocidade de aprendizagem: V para alunos no programa mínimo, X para alunos no
programa normal e Y para alunos no programa avançado. Somando-se a isso, o
professor avaliaria o interesse do aluno, classificando-o entre 1 e 4.271 Assim, uma
turma classificada como AV1 teria alunos de aproveitamento mínimo (atrasados), com
velocidade pequena de aprendizagem e nota 1 em termos de interesse.
Os alunos podiam ser realocados de acordo com o seu rendimento, admitindo-se
reclassificações sucessivas durante o fim dos dois ciclos do ano letivo: julho e
dezembro. Quanto maior o número de alunos matriculados melhores eram as condições
para organizá-las de modo eficiente. Segundo Vidal “a reorganização das classes, no
entanto, tinha que se adaptar a dificuldades sociais e materiais – falta de salas e prédios
suficientes”.272 Por isso algumas crianças foram realocadas para outras escolas de forma
a constituir classes que tivessem um número suficiente de crianças com um perfil
semelhante.
Ao integrar as escolas e estabelecer padrões administrativos, a gestão de
Teixeira modificou uma postura corrente de administrações personalistas centradas nas
figuras dos diretores de cada escola. Segundo Nunes, isso gerou reações negativas da
parte desses diretores, que não estavam habituados à fiscalização e normalização de
“suas” escolas. Sobre o assunto, Teixeira escreve:
“Nesse sentido, o serviço de educação ganhou, recentemente, em algumas
nações, pelos seus métodos de administração, pela precisão de suas medidas
e pelo caráter das investigações em que se deve fundar, uma feição científica
e progressiva. Mas, por isso mesmo, perdeu o seu caráter pessoal. Já se foi o
270

NUNES, Clarice. Op. cit. p.256.
TEIXEIRA, Anísio. “Instrução para promoção de alunos das escolas primárias”. Boletim de Educação
Pública. Ano 3 (jan./jun.). Rio de Janeiro, 1933.
272
VIDAL, Diana. O exercício disciplinado do olhar: livros, leituras e práticas de formação docente no
Distrito Federal (1932-1937). Bragança Paulista, Edusf, 2001. p.67.
271

96

tempo em que se podia administrar um serviço escolar pelas conjecturas mais
ou menos autorizadas dos "experimentados". A autoridade pessoal cedeu
lugar às conclusões dos inquéritos. Toda uma técnica se desenvolveu, que
torna a obra mais segura, mais objetiva, mais científica. Por outro lado,
porém, menos pessoal”.273

A sua interferência no processo de matrícula de alunos do 4° e 5° anos, que
foram concentrados em um número menor de escolas também gerou insatisfação. De
um lado, as escolas, que estavam acostumadas a realizar a matrícula de forma isolada, e
de outro, os alunos, que nem sempre ficaram nas escolas mais próximas de suas casas.
Já prevendo uma maior resistência em decorrência da classificação acima descrita,
Teixeira se propôs a discutir o plano com antecedência e até cogitou a possibilidade de
fornecer passagens aos alunos que fossem deslocados para escolas mais distantes.274
Os trabalhos de Isaías Alves no Serviço de Testes e Medidas se encerraram em
1934. Teixeira justificou o fim das atividades com o argumento de que o trabalho com
os testes exigia um processo longo e complicado, e era cercado de questões controversas
como o dos reais benefícios que a homogeneização traria ao ensino. Para Nunes, o
diagnóstico de retardamento de mais de 50% dos alunos foi o fator preponderante.
Diversos fatores contribuíram para que a ideia de transformar a homogeneização
das classes escolares a partir do uso de testes de inteligência em uma política pública
efetiva falhasse. Como já vimos, o sistema exigia um aparato burocrático significativo,
que preparasse, aplicasse e avaliasse os resultados das medições, que deveriam ser
frequentes. A experiência do Serviço de Testes e Escalas, que trabalhava em conjunto
com o Serviço de Promoção e Classificação de Alunos, demonstrou que esse processo
demandava tempo e principalmente recursos que um sistema escolar ainda em
estruturação não possuía.
A adoção da homogeneização também foi alvo de críticas de alguns educadores
estrangeiros, principalmente norte-americanos, que consideravam que os benefícios de
salas especiais não compensavam as perdas que a convivência num universo
heterogêneo proporcionava, como era o caso do modelo proposto por Kilpatrick. Ainda
que não tivesse opositores eloqüentes no Brasil, vimos que alguns educadores
criticaram o trabalho com testes em São Paulo, como comentou Sud Menucci. O
trabalho com os testes também apresentavam dificuldades de ordem técnica, como o
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treinamento dos professores, que tornavam questionável a validade científica dos
resultados.
Em todo o caso, parece útil refletir sobre o fato de que, como ferramenta de
seleção profissional, a utilidade desse tipo de avaliação não foi descartada durante um
longo tempo. O próprio Lourenço Filho já havia trabalhado na organização da
psicologia aplicada ao trabalho na década de 1920, contribuindo para a fundação do
Instituto de Organização Racional do Trabalho, em São Paulo, no ano de 1931.275 Em
1951, Isaías Alves, já como diretor da Faculdade de Filosofia da Bahia, defendia a
utilidade da criação de um Instituto de Orientação Educacional e Profissional (IOEP) na
Bahia que tivesse como modelo o Instituto de Seleção e Orientação Profissional (ISOP)
da Fundação Getúlio Vargas.276
Mesmo com a saída de Isaías Alves e a declaração de Anísio Teixeira, é possível
inferir que o trabalho com testes continuou na gestão de J. P. Fontenelle, que assumiu a
chefia da Seção. A 13ª edição de Testes ABC, livro de Lourenço Filho, contém os
resultados da aplicação de seus testes em 22.115 crianças entre seis e quatorze anos, que
foi realizada em 1934, já com Fontenelle a frente do serviço.277 O fim do trabalho
conjunto entre Anísio Teixeira e Isaías Alves também parece ter sido, portanto, fruto de
outras divergências, em que as “lutas pelo controle do aparelho escolar”278 ganham
maior significado.

3.6 Três educadores e suas diferentes concepções sobre psicologia escolar: Isaías
Alves, Anísio Teixeira e Lourenço Filho.

Ao analisar a questão dos testes, Clarice Nunes escolheu contrapor dois
expoentes da Escola Nova, Anísio Teixeira e Lourenço Filho, para ressaltar a
peculiaridade da participação de Teixeira no “movimento dos testes”. Segundo a autora,
uma das diferenças básicas entre esses dois educadores era que Lourenço Filho
trabalhava com uma concepção de “infância constituída” em que os atributos dos alunos
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já estavam formados, enquanto que Anísio Teixeira trabalhava com uma “concepção
constituinte da infância”.279 Assim, enquanto a educação em Lourenço Filho deveria
trabalhar com as potencialidades da criança, Teixeira esperava que essas
potencialidades fossem despertadas justamente por ela.
No caso de Isaías Alves e Anísio Teixeira, suas divergências a respeito dos
testes parecem ser reflexo de uma discordância mais ampla, que envolve o significado e
a finalidade da educação escolar. Por isso, ainda que seja comum encontrar paralelos em
seus discursos sobre a educação, a ênfase de cada autor é bastante diferente. Assim,
quando Teixeira afirma que “educar é assim uma função social que controla, guia e
dirige a atividade infantil”280 parece se aproximar de Isaías Alves que defende que
“crianças normais desejam direção e controle”281 Entretanto, Teixeira sempre deixa
claro, a partir de sua defesa dos ideais de Dewey, que o que está em jogo é um processo
de direcionamento, de aprendizagem através da experiência com o objetivo de
transformar a criança num adulto autônomo, capaz de tomar decisões e viver
plenamente em uma sociedade democrática.
Se a prioridade de Teixeira era autonomia, Isaías Alves preferia a obediência.
Alves defendia uma educação que formasse indivíduos de forma adequada aos novos
padrões da sociedade brasileira. Para ele, a educação deveria ter um caráter
disciplinador e moralizante que servisse à nação. Rejeitava, assim, o direcionamento no
sentido deweyano e defendia um controle mais rígido da criança, onde o significado de
cidadania estava mais próximo do cumprimento de seus deveres do que do exercício de
seus direitos. Sua visão sobre educação se adequou sem dificuldades ao ideário
estadonovista, como veremos a seguir.
Outro ponto de discordância entre esses educadores era o ensino religioso. O
grupo que liderou o movimento da Escola Nova, no qual Lourenço Filho e Anísio
Teixeira estão incluídos, tinha como uma de suas bandeiras o estabelecimento de um
ensino laico. Já Isaías Alves defendia a obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas e
era contra “a escola neutra, que, geralmente se transforma em irreligiosa [e que]
concorreu para um doloroso divórcio entre gerações”.282 Para ele o Estado deveria
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“defender a sociedade nascente do Brasil contra o caos do ceticismo”283 uma vez que
“as forças irreligiosas, são a única base do equilíbrio espiritual dos indivíduos e das
coletividades”.284
No debate sobre homogeneização, a questão da experiência também foi
importante para definir como a educação e o uso dos testes seriam encarados. Para seus
críticos, como Dewey e Kilpatrick, a divisão em classes homogêneas contrariava uma
premissa básica de sua concepção que era aproximar os exercícios escolares da vida
real. As classes homogêneas eram consideradas artificiais porque contrariavam uma
característica comum da sociedade que era a desigualdade entre os indivíduos. Era papel
da escola, ao reunir todos em um mesmo ambiente, facilitar a convivência na diferença.
Em contrapartida, os defensores dos testes acreditavam que era justamente essa
convivência que desajustava o ambiente escolar, humilhando os menos inteligentes e
transformando os mais inteligentes em crianças preguiçosas e vaidosas.
No começo dos anos 30, Isaías Alves, Lourenço Filho e Anísio Teixeira tinham
em comum a preocupação com o sistema brasileiro de educação. O entrecruzamento
aqui sugerido é a participação em um debate mais específico, que é o da
homogeneização das classes escolares a partir dos testes psicológicos: Lourenço Filho e
Isaías Alves defendendo o uso dos testes e realizando experiências com alunos das
escolas públicas (o primeiro em São Paulo e o segundo no Rio de Janeiro e em
Salvador); Lourenço Filho e Anísio Teixeira, amigos, administrando a Diretoria Geral
de Instrução (o primeiro em São Paulo e o segundo no Rio de Janeiro), incentivando o
trabalho experimental e, finalmente, Isaías Alves e Anísio Teixeira trabalhando em
conjunto na Diretoria Geral de Instrução do Distrito Federal.
Durante a gestão de Anísio Teixeira na DGIP, esses três educadores trabalharam
nessa mesma instituição: Lourenço Filho dirigindo o Instituto de Educação e Isaías
Alves no Serviço de Testes e Medidas. Como já vimos, Isaías Alves utilizava os Testes
ABC de Lourenço Filho além de suas adaptações de outros instrumentos de aferição
psicológica. No entanto, eles discordavam dos métodos de homogeneização, uma vez
que Lourenço Filho alegava que os testes de inteligência correntes eram inadequados
para selecionar e organizar as crianças que ingressavam no sistema escolar. Para ele,
apenas seus Testes ABC poderiam fornecer um diagnóstico preciso enquanto Isaías
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Alves defendia a utilidade dos testes de Pintner Cunningam, que ele havia aplicado nas
escolas cariocas. Anísio Teixeira, por sua vez, discordava da diferenciação dos
programas ainda no curso primário, ideia defendida por Lourenço Filho e Isaías Alves.
Entretanto preocupação com um método de organização eficiente do sistema escolar
ainda era um ponto que os colocava no mesmo debate.
Entretanto, o elo que uniu Teixeira, Alves e Lourenço Filho não foi suficiente
para apagar as divergências e evitar as disputas por poder no interior do campo
educacional. Um documento sem assinatura, encontrado no Arquivo de Anísio Teixeira,
indica que em 1933, Alves reivindicou para si a cadeira de Psicologia e o cargo de
professor-chefe das matérias de ensino do Instituto de Educação do Rio de Janeiro. Ele
ameaçou “reunir seus amigos para expor as condições do Instituto, e tornar público os
defeitos de organização e incapacidade de certos professores”.285 Como já vimos, o
Instituto era dirigido por Lourenço Filho, que também ocupava a cadeira de Psicologia
Educacional. Alves declarou ainda que “o Instituto não é propriedade do Dr. Anísio
Teixeira, mas é do povo, e, portanto, também dele e de seus amigos”.286 Em 1934,
Alves deixou de trabalhar ao lado de Anísio Teixeira e em seu lugar assumiu J. P.
Fontenelle, um médico que havia participado da defesa do saneamento e da saúde
pública nos anos de 1920.287
Segundo Dávila,288 Isaías Alves publicou uma série de artigos anônimos nos
jornais acusando Lourenço Filho e Anísio Teixeira de serem comunistas. Numa das
reuniões do Conselho Nacional de Educação em 1937, do qual Lourenço Filho e Isaías
Alves faziam parte, Alves admitiu ser o autor das denúncias acirrando o conflito entre
os dois. Antes, em 1935, Anísio Teixeira já havia sido forçado a renunciar ao cargo de
diretor de Instrução Pública em 1935, sob a acusação de ser comunista e afastou-se da
vida pública até 1946, quando foi nomeado secretário de educação e saúde da Bahia.
Lourenço Filho, entretanto, conseguiu reverter a situação e continuou trabalhando ao
lado do governo, assumindo a direção do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (INEP) em 1938.
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O afastamento de Isaías Alves dos trabalhos para a Diretoria Geral de Instrução
Pública do Rio de Janeiro foi explorado posteriormente nos jornais. Moraes289 analisou
as disputas que envolviam o fechamento da Biblioteca Infantil em 1937, localizada em
Botafogo e dirigida por Cecília Meirelles. O autor usa como fonte principal um artigo
publicado no Jornal O Povo em 1937, intitulado “Escola Nova e Bolchevismo” em que
Isaías Alves foi mencionado como o primeiro a denunciar como “bolchevizante” a
Biblioteca Infantil. Este seria, ainda segundo o jornal, o motivo de sua demissão do
Instituto de Educação ainda durante a gestão de Anísio Teixeira na Diretoria Geral de
Instrução. 290
Ao contrário de Anísio Teixeira, Isaías Alves encontrou no regime estadonovista
grande afinidade com suas idéias sobre educação e disciplina. Também continuou
participando das discussões educacionais como membro do Conselho Nacional de
Educação e, em 1938, foi nomeado secretário de educação e saúde na Bahia, fruto da
nomeação de seu irmão, Landulfo Alves para o cargo de interventor. Apesar das
divergências entre ele e Anísio Teixeira, sua atuação no Rio de Janeiro, junto com o
mestrado em Columbia e o trabalho sobre testes de inteligência lhe credenciaram uma
reputação que justificava sua indicação para secretário, se necessário fosse. Em 1942,
parece ter conseguido acumular capital simbólico suficiente para reunir professores,
conseguir doações da Liga de Educação Cívica e da Associação Comercial da Bahia e
fundar a Faculdade de Filosofia da Bahia, objeto do capítulo seguinte.
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Capítulo IV
De volta à Bahia: Isaías Alves e a política educacional no Estado Novo.

Para compreender a indicação de Isaías Alves para o cargo de Secretário de
Educação na Bahia faz-se necessário explorar o contexto que antecedeu sua nomeação
em 1938. O levante comunista em 1935 intensificou a perseguição aos comunistas e
opositores e o “Brasil viveu a maior parte do tempo sob estado de sítio ou de guerra, o
que significa dizer que as liberdades constitucionais estavam suspensas”.291 Na Bahia, a
repressão ao comunismo e à Aliança Nacional Libertadora (ANL) foi mais moderada.
Segundo Consuelo Sampaio, Juracy Magalhães,292 interventor do estado, “tinha razões
de ordem sentimental para não perseguir os comunistas. Muitos dos seus amigos de
farda e companheiros de revolução, entre os quais Agildo Barata Ribeiro, haviam
aderido a ANL”.293 Além de Barata Ribeiro, seu próprio irmão, Eliezer Magalhães
estava diretamente envolvido no levante.
Em relação aos integralistas, Juracy Magalhães foi menos tolerante. O núcleo
provincial da Ação Integralista Brasileira (AIB) foi criado em junho de 1933 e cresceu
significativamente com a criação da ANL em 1935.294 Em novembro deste mesmo ano,
o Congresso Provincial contou com a presença de Plínio Salgado, fato que também
contribuiu para o crescimento da AIB, que ganhou força expressiva nas regiões sul e
sudeste do estado. Nas eleições municipais de janeiro de 1936, os integralistas
tornaram-se os principais concorrentes do PSD governista e passaram a ser perseguidos
pelo interventor. Alegando a existência de uma conspiração integralista, Juracy
Magalhães ordenou o fechamento dos núcleos integralistas baianos e decretou a prisão
de seus líderes em setembro de 1936. 295
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Para Consuelo Sampaio, a ação do interventor “foi enaltecida através do país,
servindo para consolidar sua posição de porta-voz do norte-nordeste na arena
nacional”.296 Em acordo com São Paulo e Rio Grande do Sul, Juracy apoiou a
candidatura de Armando Sales para presidente nas eleições que seriam realizadas em
janeiro de 1938. Coerente com os discursos de defesa da democracia que vinha
proferindo desde 1935, Juracy Magalhães, que já havia sido consultado anteriormente
por Getúlio Vargas, preferiu não aderir ao golpe,297 e em novembro de 1937, com o
decreto do Estado Novo, renunciou ao cargo.
Em seu lugar, assumiu o Coronel Dantas, comandante da 6ª região militar,
nomeado interventor interino. Segundo Luis Henrique Tavares298, a gestão de Dantas foi
marcada pela repressão policial que incluiu censura a livros (como os de Jorge Amado,
Gilberto Freire e Graciliano Ramos) e prisões como a de Nestor Duarte, líder da
Concentração Autonomista Baiana299 na Assembleia Legislativa. Com o desgaste da
administração do Coronel Dantas, Getúlio Vargas estudou os nomes disponíveis para
substituí-lo.

4.1 A entrada de Landulfo Alves na Interventoria baiana

Dentre os nomes apontados para a substituição na interventoria baiana estava o
de Landulfo Alves,

300

um engenheiro agrônomo que dirigia a Divisão de Fomento

Animal do Ministério da Agricultura. Em carta de 27 de novembro de 1937, Geraldo
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Rocha301 escreveu a Getúlio Vargas: “Landulfo Alves, baiano, agrônomo capaz é o
homem de que a Bahia precisa segundo o meu entender. Laborioso, honesto, leal e
capaz asseguro a V. Excia. Que não será um Juracy”.302 Em resposta, Getúlio Vargas
argumentou que Landulfo “não esteve filiado a qualquer dos antigos partidos e acha-se
inteiramente identificado com o Estado Novo”.303 Em março de 1938, Landulfo Alves,
irmão de Isaías Alves, foi nomeado interventor da Bahia, substituindo o Coronel
Dantas.
A indicação de Landulfo Alves foi apoiada por Franklin Lins de Albuquerque,304
que comenta com Geraldo Rocha a receptividade dos baianos à nomeação e declara que
“O Dr. Landulfo Alves, com a sua valiosa cooperação, é hoje a grande esperança da
nossa extremecida Bahia”.305 Os jornais apoiaram sua nomeação publicando artigos de
Antonio Balbino de Carvalho Filho e J. J. Seabra, que comemoravam o fato do novo
interventor ser baiano e civil, em oposição a Juracy Magalhães (este cearense e militar).
Landulfo Alves indicou para o cargo de Secretário de Educação e Saúde seu
irmão, Isaías Alves. A favor de sua nomeação, Isaías possuía experiência prévia: havia
sido Diretor de Instrução da Bahia entre julho e dezembro de 1931, cargo do qual
renunciou para assumir a chefia do Serviço de Testes e Escalas no Rio de Janeiro, era
especialista pelo Teacher’s College norte-americano e também membro do Conselho
Nacional de Educação. Em 11 de abril de 1938, Alves assumiu a Secretaria.

4.2 Isaías Alves na Secretaria de Educação e Saúde
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No começo de sua gestão, Isaías Alves promoveu uma reforma administrativa
no Departamento de Educação, que foi dividido em seis seções: Expediente e
Informações, Cadastro e Pessoal, Aparelhamento Escolar, Estatística, Recenseamento
Escolar e Serviços Técnicos. A atenção aos serviços técnicos é uma das marcas de sua
gestão, ressaltadas pelo jornal A Tarde,306 que descreve as funções de cada uma das
subseções deste serviço.
A divisão do Serviço Técnico ficava entre: Assistência do Ensino Elementar da
Capital e Subúrbios – que fiscalizava o funcionamento das escolas, centralizava e
coordenava as atividades escolares; Assistência do Ensino Elementar do Interior – que
além da inspeção ficava responsável pelo estudo das diferenças regionais que
justificassem programas e calendários escolares variados; e Assistência do Ensino
Profissional, Normal e Secundário – responsável por organizar dados, fiscalizar as
instituições e estabelecer as prioridades de instalação de escolas na capital e no interior.
A Superintendência de Educação Física, além de responder por esta matéria, organizava
os desfiles cívicos, colônias de férias e os serviços médicos escolares (exame médico e
biométrico).
Assim como na Diretoria Geral de Instrução Pública do Distrito Federal (DGIPDF), a Secretaria de Educação e Saúde possuía também a Assistência de Programas e
Classificação de Alunos, que deveria trabalhar em conjunto com as outras Assistências
e era responsável pela produção de informações necessárias ao aperfeiçoamento do
ensino. Esta seção tem uma estrutura bastante parecida com a da DGIP-DF e parece ter
sido inspirada na experiência de Alves no Rio de Janeiro. Organizar inquéritos e
investigações fazia parte das suas funções, assim como a responsabilidade pela
“preparação de testes destinados à verificação dos resultados escolares e do nível de
habilidade mental, mecânica e manual; realização de testes nas escolas, apuração e
tratamento estatístico”.307 No organograma da Secretaria de Educação e Saúde do ano
de 1940, está incluído nesta seção o “Serviço de Tests”.308
Além da criação do Serviço de Tests, percebemos que durante o período em que
esteve à frente da Secretaria, Isaías Alves deu continuidade às suas tentativas anteriores
de implantação e uso do sistema de testes. Ele promoveu reuniões no Instituto Normal
para aperfeiçoamento dos professores, incluindo os testes de inteligência na pauta de
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discussões. Também realizou demonstrações de como aplicar esses testes em crianças,
além de incentivar os professores a aprofundarem-se nessa questão. Em setembro de
1942, o Diário de Notícias observava em matéria intitulada “O Estudo dos Testes” que
“voltaram os professores ao estudo intensivo dos testes. Isso graças ao impulso dado
pelo titular da Secretaria de Educação que é um técnico consumado no assunto”.309
Segundo publicação de Alves sobre sua atuação na Secretaria,310 ele utilizou os
testes de Ballard e Terman de forma experimental em algumas escolas baianas como o
Ginásio da Bahia, o Instituto Normal e o Ginásio Ipiranga realizando um total de 3.713
exames. Também ressaltou que já havia realizado experiências com testes no Rio de
Janeiro e por isso estava “agindo com necessária prudência no emprego dos testes
escolares, que são objeto de discussões e acusações por vezes injustas, e algumas vezes
razoáveis, visto serem aplicados sem obediência às condições técnicas”.311 Para
melhorar o Serviço, a assistente da cadeira de psicologia educacional havia sido enviada
para a Escola de Aperfeiçoamento de Belo Horizonte para especializar-se no assunto.
Dentre as dificuldades enfrentadas estavam a falta de verbas e de número suficiente de
pessoas treinadas para aplicar os testes.
Em carta ao interventor da Bahia, Landulfo Alves, enviada em 1940, Isaías
relatou que estava aguardando “verbas orçamentárias indispensáveis à criação (digamolo assim), do serviço de inspeção do ensino e dos órgãos técnicos da administração
escolar”,312 o que demonstra que naquele período os serviços técnicos ainda não
funcionavam de forma plena. O autor segue ressaltando a necessidade de maior
organização do sistema de ensino, incluindo aí a necessidade de homogeneizar as
classes escolares. O conteúdo desta carta sugere que, mesmo na administração de Isaías
Alves, as seções técnicas não tiveram verbas suficientes para transformar suas
propostas, a exemplo do uso de testes de inteligência, em política pública efetiva.
Ainda assim, durante seu relatório, percebemos sua preocupação com a questão
da inteligência. Ao abordar o problema do analfabetismo na Bahia (cerca de 90% da
população), Isaías Alves ressaltou não só a utilidade da escola para criar “indivíduos
sãos, capazes de resistir às influências nocivas das forças desintegradoras da Família e
da Pátria” como também a virtude de “abrir uma oportunidade aos espíritos
309
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brilhantes”.313 Para ele, ao abandonar as crianças ao analfabetismo, o Estado também
estaria privando “63 mil brasileiros, dos quais oito mil baianos, de poderem chegar à
culminância do saber ou às posições de comando na política, nas indústrias, na
economia bancária”.314 Aqui, Alves ressalta uma das virtudes de seu método de
avaliação, que era o de identificar também futuras lideranças.
Além do alto índice de analfabetismo, o Estado não possuía escolas suficientes
para atender a população em idade escolar. Por isso, Alves aumentou o número de
escolas para alcançar uma das principais metas do período, que era a expansão do
sistema educacional. Ele enfrentou, porém, outro problema comum, mas de natureza
diversa: o da deserção escolar. Muitos alunos não frequentavam as aulas durante todo o
ano letivo porque tinham que ajudar seus pais no trabalho. Uma de suas propostas para
esse problema no meio rural foi reduzir o número de aulas por semana para três dias
alternados. A vantagem seria dupla: ao mesmo tempo em que permitia que as crianças
ajudassem seus pais na lavoura, possibilitava o aumento do número de matrículas, uma
vez que o professor poderia dar aulas para duas turmas durante a semana se a escola
funcionasse durante seis dias. Para corroborar sua tese, Isaías Alves completava dizendo
que este método já havia sido adotado em zonas rurais da Dinamarca com sucesso.315
Dentre as outras causas apontadas por Alves para o problema da frequência
estavam a fome e a falta de saúde. Ele acreditava que resolveria essas questões
instituindo merenda nas escolas e ampliando os serviços médicos escolares. Sobre este
último, sabemos que havia uma Seção Especial de Higiene Médico Escolar que
funcionava desde 1925 e onde, em 1936, trabalhavam cinco médicos escolares, três
dentistas, três “oftalmo-otorrinolaringologistas” e um médico inspetor responsável por
coordenar os serviços.316 O atendimento era apenas para os alunos da capital, que foi
dividido em cinco circunscrições, cada uma com um médico responsável. Ainda que
cada um deles contasse com a ajuda das educadoras sanitárias (seis no total), que os
auxiliavam nas visitas às escolas, este número era insuficiente para atender à demanda,
visto que cada médico trabalhava apenas quatro horas por dia. Por isso, a expansão
desse serviço tornou-se tão importante.
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Além da deserção, era difícil controlar o nível de frequência dos alunos, que
acabavam sendo promovidos sem o preparo devido ou repetiam o ano seguidas vezes,
impedindo tanto a circulação de alunos na escola quanto a entrada de novos. Sua
solução foi aumentar o número de Inspetores de Ensino e a fiscalização. O Serviço de
Inspeção Escolar era responsável por “fiscalizar o trabalho do professor, do aluno, da
conservação do patrimônio do Estado e a orientação do trabalho pedagógico”,
auxiliando o aperfeiçoamento de novos métodos educacionais. Seguindo as orientações
da Assistência do Ensino Elementar também deveria fiscalizar “a aplicação de métodos
diferenciados conforme a capacidade do meio e dos indivíduos”.317 Este serviço contava
com quinze inspetores no interior, quatro na capital, um no subúrbio e onze
orientadores.
O aumento da fiscalização nas escolas fazia parte da política de nacionalização
da educação que implicava “um profundo controle de todos os currículos, de todas as
atividades de todas as escolas nos recantos mais remotos do país”.318 Parte do controle
incluiu relatórios elaborados pelos inspetores após suas visitas aos colégios. Hoje, eles
se tornaram uma fonte interessante para apreender como os ideais estadonovistas foram
postos em prática na educação. Os relatórios incluem, por exemplo, se as escolas
comemoraram todas as datas cívicas e de que forma realizaram tais comemorações. Em
um destes documentos, o Inspetor Álvaro Garrido declarava que “a instrução pública
obedece a novos rumos de trabalho e de civismo para a formação das novas gerações
enquadradas nas diretrizes do Estado Novo”.319
Alguns relatórios foram enviados por professores, a fim de reafirmar seus
esforços em relação à educação. Daí apreende-se que os recursos utilizados para
incentivar os alunos a comportarem-se de acordo com os ideais de civilidade eram
diversificados. Nas tardes de domingo, o Colégio Maria Imaculada, localizado em Santo
Amaro (município do Recôncavo Baiano), distribuía brindes em sua chácara para
premiar os alunos com “maior aproveitamento e asseio”.320 Já o Grupo Escolar
Graciliano de Freitas, no município de Serrinha, selecionou 23 alunos para integrar um
pelotão de saúde. Eles eram divididos entre enfermeiros visitadores, de pronto socorro e
de higiene individual e tinham como objetivo educar “as crianças não só do ponto de
317

A tarde. 30/03/1942.
D’ARAUJO, Maria Celina. Op. cit. p.38.
319
Apeb, Seção: Republicano, Secretaria de Educação e Saúde, Departamento de Educação, Ofícios
recebidos do Município de Valença. Caixa: 3952.
320
FFCH, Arquivo Pessoal de Isaías Alves , Série: Educador, Subsérie: Secretaria de Educação e Saúde,
Relatórios Escolares. (data do relatório: 28/02/1942)
318

109

vista higiênico, como também sob o ponto de vista doméstico, proporcionando o
interesse coletivo dos escolares pela obrigatoriedade aos princípios de higiene e
sociabilidade”.321 Além disso, esses relatórios também ressaltavam que cumpriram o
calendário cívico estadonovista.
Deste modo, apreende-se também como o patriotismo foi difundido pelas
escolas baianas uma vez que elas tiveram papel chave na difusão dos valores do Estado
Novo. Essas manifestações deveriam ensinar a disciplina e o amor ao país já que, na
visão de Alves, “toda educação que não conduza à disciplina patriótica, e não siga os
rumos espirituais, é desorganizadora”.322 Assim, através de portarias, as comemorações
das datas cívicas tornaram-se obrigatórias nas escolas e também foram organizados
concursos de redação que versassem sobre figuras da história brasileira, como o
Marechal Floriano. No dia 24 de maio, por exemplo, as escolas deveriam, durante o
horário regular das aulas, realizar “festividades em que se exalte a memória dos chefes
militares que participaram da gloriosa Batalha de Tuyuty sob o comando do legendário
General Osório”.323 O canto orfeônico também foi incentivado como “elemento de
disciplina cívica”,324 além do estudo do hino nacional.
No caso da administração de Alves, esses ideais foram transmitidos também aos
professores em cursos de verão e ainda, através de conferências que geralmente
ocorriam no Instituto Normal. Ele acreditava que essas palestras tinham um papel de
transmitir ao professorado

“uma noção clara e precisa da atual situação dos problemas de ensino e da
educação, a fim de se evitarem interpretações falsas de sistemas estrangeiros,
pouco proporcionados ao nosso ambiente, onde os recursos orçamentários
não permitem experiências de êxito no governo”.325

Em 1938 foram ministradas conferências aos professores cujos temas, além de
abordarem aspectos de metodologia educacional, tematizavam outras áreas como:
“formação do professor no Estado Novo”, “disciplina escolar no Estado Novo” e ainda
“a educação física no Estado Novo”.326 Este fato demonstra a preocupação de Isaías
Alves em “uniformizar” as ideias transmitidas no ensino baiano. Além dos cursos de
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férias ministrados em Salvador, ele enviou seis professoras para a Escola de
Aperfeiçoamento de Belo Horizonte e uma para o Instituto de Educação do Rio de
Janeiro, para especialização. A cooperação com o governo de Minas Gerais incluiu
também o envio de professores mineiros pra ministrar palestras na Bahia.327 Além disso,
enviou mais duas professoras para o Rio de Janeiro a fim de assistirem um curso de
férias ministrado pela Associação Brasileira de Educação.328
Acompanhando o esforço de uniformização do pensamento educacional, Isaías
Alves também se preocupou com a reelaboração dos planos escolares. Na pauta destes
estava incluída a formulação de um programa de condicionamento físico das crianças,
que eram estimuladas a praticar exercícios. Havia também a promoção de torneios
intercolegiais promovidos pela Superintendência de Educação Física que tinham dentre
seus objetivos formar “uma nova mentalidade desportiva no seio da mocidade”.329 Ao
lado dos torneios, as aulas de educação física buscavam confirmar a concepção que
vinculava a necessidade de um corpo são para uma mente sã.
Os primeiros professores de educação física do Brasil foram treinados pelo
exército no Centro Militar de Educação Física, no Rio de Janeiro.330 Se para os
militares, “o objetivo era fazer de cada corpo individual o corpo de um soldado, e com
isso forjar o corpo da Nação”,331 para os educadores a educação física ajudava na
aprendizagem e na disciplina dos alunos. Os professores baianos eram enviados ao Rio
de Janeiro para especializar-se na Escola Nacional de Educação Física, que substituiu o
Centro Militar na formação dos professores.
Para Maria Celina D’Araujo, “o reforço dado às aulas de educação física não só
servia ao propósito de direcionar os jovens, como também representaria um
aprimoramento estético do brasileiro”.332 Ao lado das aulas de educação física, os
gabinetes médico antropométricos foram instalados para recolher dados sobre o perfil
físico dos alunos. Em Salvador havia quatro gabinetes: o do Instituto Normal e o das
escolas Goés Calmon, Manuel Vitorino e o do Grupo Escolar Rio Branco. Dentre seus
objetivos estava o de realizar pesquisas biométricas em que se estabeleceriam as
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“médias e extremos da normalidade”333 dos alunos baianos. Também havia dois
gabinetes no interior: um na Escola Normal de Feira de Santana e outro na de Caetité.
Entre os dados recolhidos nas fichas antropométricas estavam classificações
raciais que seguiam a divisão elaborada por Roquette Pinto: leucodermos (brancos),
melanodermos (negros), faiodermos (brancos x negros) e xantodermos (brancos x
índios).334 Essa divisão condensava o que para o autor eram os “tipos nacionais”, com
base na antropologia física da época. É interessante pontuar que a divisão de Roquette
Pinto não hierarquizava essa tipologia e afirmava que o atraso brasileiro vinha de sua
desorganização sociocultural e não da degeneração de algum desses tipos biológicos. As
pesquisas preliminares elaboradas pelos gabinetes antropométricos soteropolitanos
apontavam um predomínio dos faiodermos e melanodermos nos “bairros proletários”,
enquanto que os leucodermos predominavam nos centros urbanos. Para Alves, essa
constatação era importante para definir o perfil das turmas e contribuir para “a prática
racional e metódica da Educação Física”.

335

Seguindo seu raciocínio, depois de

estabelecer padrões de normalidade para cada tipo, ficaria mais fácil definir quais
alunos precisavam de mais atenção do professor dessa matéria.
A concepção de que os alunos só poderiam aprender se estivessem em boas
condições físicas é evidenciada numa experiência de Isaías Alves na Secretaria. Ele
selecionou 60 alunos “entre os escolares mais pobres das zonas centrais”336 que, durante
20 dias, participaram de uma colônia experimental situada numa escola da periferia de
Salvador. Neste local, os alunos passaram por exames biométricos, receberam lições de
educação física e canto orfeônico, além de participarem de “excursões com finalidade
higiênica e educativa”.337A ideia de Alves era que, através do condicionamento do
corpo, era possível disciplinar também a mente desses indivíduos. Para ele, a
experiência apontava
“a necessidade de um plano geral de organização definitiva e segura
orientação de colônias de férias, que devem ser generalizadas no Estado e no
País, onde a educação física tem de refazer a raça de cada grupo e de fazer a
disciplina do mestiço”.338
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Ainda em sua gestão frente à Secretaria, Alves realizou outras experiências no
campo educacional. Aproveitou a escola Duque de Caxias, localizada na periferia de
Salvador e que ainda não havia recebido o mobiliário escolar, para ministrar aulas
experimentais. O objetivo inicial era habituar os alunos “à vida em ambiente
socialmente superior”.339 Segundo o educador, as crianças matriculadas “eram
desprovidas de tudo: roupa, calçado, saúde e atitude social civilizada”.340 Sem ministrar
aulas tradicionais, a educação consistiu em organizar as crianças em pelotões, habituálas a exercícios físicos, momentos de silêncio e ao canto orfeônico. O resultado
alcançado, segundo seu relatório, foi “transformar mais de duas mil crianças
abandonadas, em seres adaptados à vida social”.341
Essa experiência reflete a defesa de “que a escola deveria, também, funcionar
como instituição socializadora dos conhecimentos necessários à inserção das crianças
no mundo urbano, nas relações mercantilizadas e na República”.342 A principal
estratégia de socialização era feita através do condicionamento físico dos alunos, obtida
através das aulas de educação física. Ao lado desta, a distribuição da merenda escolar
era ampliada e mantida pelos caixas escolares ou por doações, uma vez que não havia
verbas específicas para garantir a manutenção desse serviço.
Em sua administração, Alves também enfatizou a importância do ensino rural.
Quando assumiu a secretaria, muitos professores haviam saído de seus postos no
interior e ocupado cargos burocráticos na capital, aumentando a carência de professores
nesses locais. Para resolver esse problema, Alves realizou concurso para selecionar
novos professores que atuariam nos municípios em questão e contratou 258 aprovados
já em 1938. Ele também tentou reorganizar as escolas de Feira de Santana e Caetité de
forma a torná-las “adaptadas ao ambiente rural”, o que incluía maior ênfase na
eficiência no ensino de higiene geral, rural e escolar.
Sobre as populações do interior, Alves havia declarado em 1933 que: “a
educação é um perigo para eles e para o meio. Ficarem ignorantes, analfabetos, cegos à
luz da civilização é melhor que trazer-lhes os filhos à leitura para não mais se adaptarem
ao lar insípido, pobre, úmido, desolado”.343 Foi nesse sentido que Alves defendeu um
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ensino rural eminentemente prático e escolas profissionalizantes que preparassem os
meninos pobres para o trabalho industrial. Em discurso de 1939, reafirmou que era
necessário que a escola “preparasse o homem para ajustar-se ao ambiente”. Ao mesmo
tempo, afirmava que “os agricultores, e os homens do interior foram, em todos os
tempos os conservadores da ordem, da harmonia, da organização moral das
nacionalidades”344 e essa parecia ser uma das maiores virtudes dos homens do campo.
Diante do que considerava as características de uma boa educação rural, Alves
ressaltava a necessidade de escolher com cuidado as professoras dessas escolas. Ela
deveria ser “idealista, religiosa (siga esta ou aquela crença), de forte espírito patriótico,
disposta a ser enfermeira mental da população, até ajudá-la a cuidar dos males
físicos”.345 No discurso que proferiu em Santo Antonio de Jesus, ele ressaltou outro lado
da educação diferenciada: a utilidade que ela teria para o trabalho no campo, que
melhoraria o sistema produtivo. Esse é um dos pontos mais abordados por Isaías Alves
quando fala da educação rural: a importância que o campo tem dentro desse sistema e
do progresso que a população rural pode proporcionar para o Brasil se for bem
assessorada.
Ao longo de sua gestão na Secretaria, Isaías Alves frequentemente procurava
ressaltar que a ideia de educação que defendeu durante sua trajetória enquanto
educador, sempre esteve de acordo com os pressupostos do Estado Novo. Durante a
inauguração do retrato de Vargas na Secretaria de Educação em 1938, declarou que fez
questão de escrever seu discurso, uma vez que pronunciava “o mesmo que afirmei em
33 anos de trabalho como professor”346 e ressaltava sua familiaridade com o presidente:
“Eu, pessoalmente, estou inteiramente dentro do pensamento antiliberal,
inaugurando o retrato do Sr. Presidente Getúlio Vargas, cujas qualidades
pessoais eu bem conheço e admiro e cujas atitudes a meu respeito, muito me
tem desvanecido, desde 1931”.347

Alves prosseguia ressaltando o papel do Estado, que para ele deveria guiar o
povo através da educação. Ao contrário da educação liberal, para ele
“a educação da Bahia consulta aos interesses do Estado forte que controla a vida
da sociedade, não somente nas suas condições econômicas, mas também nas
atividades propriamente sociais, que não podem ser deixadas a mercê das forças
de dissolvência dos costumes, da irreligiosidade criminosa, do enfraquecimento
dos laços de ordem familiar e moral, que são a base da vida dos povos”.348
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Além dos discursos, ele reafirmava sua fidelidade ao regime também nos
documentos oficiais. Em relatório ao interventor, declara que o Instituto Normal segue a
orientação disciplinar “dentro dos princípios constitucionais de 1937, garantidores da
consolidação do Estado Novo”.349 Para Isaías Alves, uma das principais virtudes da
política educacional do período era sua função disciplinadora, que em sua concepção
salvaria o Brasil do caos. Este mesmo raciocínio, que associava a educação a um
“instrumento eficaz de controle”350 também esteve presente no pensamento de outros
intelectuais antiliberais como Francisco Campos, que chegou a defender um projeto de
militarização da juventude através da Organização Nacional da Juventude. Em 1940,
esse projeto foi modificado de forma a enfatizar a educação cívica e transformado na
organização que ficou conhecida como Juventude Brasileira.351
Ao analisar a gestão de Isaías Alves à frente da Secretaria de Educação e Saúde,
é possível perceber que o seu projeto educacional foi parte da estratégia de construção
de uma identidade nacional, conforme as diretrizes do Estado Novo. Como vimos, as
comemorações cívicas realizadas compulsoriamente pelas escolas e seus alunos eram
parte importante dessa construção. Outro fator a ser destacado foi a fiscalização
realizada pelos inspetores escolares, que buscava intensificar o controle das práticas
escolares realizadas no estado. Ao reafirmar sua “decisão firme de trabalhar pela ordem
e pela disciplina”,352 Isaías Alves defendeu uma educação a serviço do Estado e os
jornais desempenharam papel importante na divulgação desses ideais ao publicar as
“proveitosas realizações”353 da Secretaria. Ao mesmo tempo em que ajudaram na
difusão dos projetos estadonovistas, a imprensa também ocupou papel central na
campanha contra a administração de Landulfo Alves, como veremos a seguir.

4.3 De volta à política baiana: as alianças desfeitas

Além de seu irmão, Isaías Alves, Landulfo nomeou para a Secretaria do Interior
e Justiça Lafaiete Pondé, professor da Faculdade de Direito e, para a Secretaria da
Fazenda, Guilherme Marback, ex-deputado estadual. A autonomia de Landulfo Alves
349
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em relação às nomeações contrariou Geraldo Rocha, uma vez que suas indicações não
foram acolhidas. O rompimento entre Landulfo Alves e Geraldo Rocha aparece nas
cartas enviadas a Getúlio Vargas. Ao explorar a situação administrativa da Bahia,
Landulfo Alves declara que tem “passado sem incidente a lamentar, a não ser um que se
registrou com o Dr. Geraldo Rocha”,354 e lista os postos que este exigiu que fossem
ocupados com os nomes indicados por ele. Seriam:
“a) A Secretaria da Fazenda para o genro Dr. Francisco Rocha, moço ainda
sem experiência e sem a compostura que os homens precisam manter para
merecerem essas altas provas de confiança; b) A prefeitura da Capital para
um seu amigo que é repudiado pela opinião pública, que se levantou em
verdadeiro protesto pelo simples conhecimento que teve de admitir-se a
hipótese; c) A Secretaria do Interior para um homem de idade avançada, já
aposentado por incapacidade de trabalho e uma franca decadência física; d) A
Procuradoria Geral do Estado para um seu parente, Dr. Vieira de Melo, com a
condição dele ficar no Rio de Janeiro sem que tivesse esse moço os cinco
anos de vida forense, e estar registrado na Ordem dos Advogados, Seção da
Bahia, como estabelece a lei; e) O comando da Polícia Militar para o Cap.
Paes Leme”.355

Sobre a nomeação do Cap. Paes Leme356 em particular, Landulfo Alves
justificou a rejeição do nome fundamentando-se na lei federal de 1936, que determinava
que para ocupar este posto de comando “necessário se torna que o oficial seja do
Exército ativo e tenha curso superior ou pelo menos de armas”,357 o que não era o caso
de Paes Leme.
Cerca de vinte dias antes desta carta, Geraldo Rocha escreveu para Isaías Alves
pedindo que recomendasse ao seu irmão Landulfo maior cautela, principalmente no
caso de Paes Leme. Acrescenta que o caso de Rafael Menezes, indicado para prefeitura
e afastado por Landulfo, ainda estava sem solução e conclui a carta afirmando que
“Parece-me que o unico caminho a seguir é empossar Paes Leme
imediatamente conforme foi combinado com o Presidente e com o Ministro
da Guerra e entregar o caso a este, quando levantarem dúvidas, e, não se
arrogar Landulpho o papel de intérprete de regulamentos militares”.358

Além do rompimento com Geraldo Rocha, Landulfo Alves também teve
desentendimentos com Franklin Lins de Albuquerque. O interventor tentou romper com
a política de favores que Albuquerque julgava merecer graças à sua posição política no
354
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Sertão. Isso se refletiu na política editorial do jornal O Imparcial, que havia sido
adquirido por este último em abril de 1941. Segundo João Falcão,359 o rompimento se
deu porque Landulfo Alves não atendia aos pedidos de nomeação de Franklin Lins além
de tentar abolir seus privilégios de caudilho.
Em carta enviada a Getúlio Vargas, Franklin Lins declara que Landulfo Alves
está nomeando prefeitos e autoridades policiais que se opõem ao governo varguista.
Segundo ele,
“a impressão que se está tendo é que governam a Bahia, através do Delegado
de Vossa Excia., os mais encarniçados inimigos do Estado Novo. Porque a
verdade é que a Bahia está nas mãos dos amigos do Snr. Mangabeira, do Snr.
Seabra, do Snr. Pedro Lago e dos adeptos do integralismo”.360

Estas acusações foram comentadas com Isaías Alves por André Lyrio, seu
cunhado, alertando para o fato das nomeações de Landulfo serem frequentemente
associadas aos integralistas. Declara ainda:
Você foi integralista, mas com o Estado Novo, de 1º de novembro pra cá,
certamente, conformou-se com a situação, mui especialmente ocupando
cargo de elevado destaque no governo de seu mui querido irmão e nosso
distincto amigo – Landupho Alves.361

A carta de Lyrio segue alertando que os amigos de Alves que atuavam na
política do interior baiano declaravam que se sentiam protegidos, uma vez que eram
integralistas assim como ele. A carta era, portanto, um aviso, para que ele tomasse
cuidado e não fosse “visto no governo do Estado como um suspeito”. Para André Lyrio,
o “passado” de Isaías Alves e as posições assumidas por lideranças políticas nos
municípios de Rio Novo e Santa Ignez, que declaravam ter total anuência de Landulfo
por serem integralistas, podiam comprometer a estabilidade política alcançada por eles.
Por isso, para Lyrio, era preciso que “não continuem a fazer explorações
indignas com seu nome honrado, pois essas explorações virão a lhe comprometer”.362 E
completava: “acautele-se, pois.” Assim, para continuar na administração com
tranquilidade era preciso que Isaías Alves reafirmasse seu compromisso com Vargas.
Vale lembrar que o decreto do Estado Novo, em 1937, teve o apoio dos
integralistas, que esperavam ter um significativo espaço de atuação no novo regime.
Ainda que apoiasse o golpe, a Ação Integralista Brasileira (AIB) foi incluída no decreto
359
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que determinava o fechamento de todos os partidos políticos em dezembro de 1937. Em
resposta, os integralistas tentaram depor Vargas em maio de 1938 no que ficou
conhecido como putsh integralista. A partir de então, passaram a ser perseguidos
politicamente e enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Isaías Alves, apesar de
integralista, conseguiu se manter neutro e assumir o cargo de secretário de educação.

4.4 A participação de Isaías Alves no movimento integralista

Como vimos, já em 1938, Isaías Alves declarava sua afinidade aos ideais do
Estado Novo sempre que dava declarações sobre a política educacional adotada. Seu
passado integralista, entretanto, ganhou novo peso com o acirramento da 2ª Guerra e o
fim da política de neutralidade do Brasil após o ataque aos seus navios. A campanha
contra o nazi-fascismo ganhou força e o jornal O Imparcial 363 desempenhou importante
papel nela. Franklin Lins de Albuquerque, através do seu filho e editor do jornal,
Wilson Lins, fazia críticas à administração de Landulfo Alves, acusando-o de ser
germanófilo e pró-integralista.364 De acordo com Laís Ferreira,
“o fato de Landulfo Alves ter nomeado antigos membros da AIB a cargos da
administração pública do Estado, a começar por seu irmão e secretário Isaías
Alves alimentava as suspeitas de ambiguidade política do interventor, ou
seja, publicamente se apresentava em apoio às manifestações contra o nazifascismo, mas na prática agiria como uma quinta coluna”.365

De fato, a participação de Isaías Alves no movimento integralista parece ter sido
significativa. Segundo Luís Henrique Tavares, ele foi membro da Câmara dos 40 da
AIB,366 órgão consultivo de âmbito nacional formado por “personalidades de alto valor
moral e intelectual”.367 Essa informação foi confirmada por Edmar Morel, ao entrevistar
Margarita Sarfatti, intelectual judia que foi exilada na Argentina e suposta amante de
Mussolini. Segundo Morel, ao citar suas amizades no Brasil, Sarfatti lista: “Plínio
Salgado, Gabriela Bezzanoni, Rosalina Coelho Lisboa Larraigoti, Isaías Alves (membro
da Câmara dos 40 integralistas) e outros maiorias do Sigma”.368

363

FERREIRA, Laís. Op. cit. Salvador, Edufba, 2009.
Idem. p.70.
365
Idem, Ibdem.
366
TAVARES, Luis Henrique. Op. cit.. p.423.
367
TRINDADE, Hélgio. Integralismo (o fascismo brasileiro na década de 30). São Paulo, Difel/ Porto
Alegre, UFRS, 1974. p.181.
368
MOREL, Edmar. Histórias de um repórter. São Paulo, Ed. Record, 1999. p.136.
364

118

O que encontramos como evidência do papel de Alves na militância integralista
foram os anúncios de uma conferência “especialmente dedicada aos Plinianos e Blusas
Verdes”,369 depois cancelada em virtude de outra palestra a ser ministrada por ele neste
mesmo dia, no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Além disso, temos os artigos
que ele escrevia para o jornal integralista A Offensiva. De acordo com o catálogo de
Renata Simões,370 Isaías Alves escreveu 14 artigos para esse jornal entre 1936 e 1938,
sendo cinco deles na seção “Chefia Nacional da AIB: movimento do gabinete”.
Segundo a autora, esta seção noticiava “diretamente do gabinete de Plínio Salgado as
últimas seções relativas ao movimento [integralista]”.371
A análise desse jornal também nos mostrou que Isaías Alves visitou Plínio
Salgado em seu gabinete372 e em sua residência,373 além de realizar palestras. A
primeira, intitulada “Deve o homem ser educado para a sociedade”374 aconteceu na
Diretoria Provincial de Estudantes, no Rio de Janeiro, e tratava do papel da escola na
formação do indivíduo e na sociedade. Seguindo “a ética integralista de inspiração
cristã, [onde] o valor do homem deve ser avaliado por seu trabalho e seu sacrifício em
favor da Família, da Pátria e da sociedade”,375 Alves ressaltava que a escola deveria
“preparar o homem, desenvolver-lhe a personalidade, para que suas capacidades
robustecidas e norteadas pelas tendências de sua vocação esteja em condições de ser útil
à sociedade, ajustando-se nela”.376 Já no núcleo integralista de Ramos377 o jornal
declarou que
“na presença de um grande número de integralistas e de simpatizantes do
Sigma, discorreu aquele ilustre mestre sobre a Doutrina Integralista em face
da educação do povo brasileiro, analisando a situação em que se encontra o
Brasil no que respeita aos assuntos pedagógicos e alistando medidas capazes
de melhora-la”.378
369
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Assim como as conferências, a maior parte dos artigos de Isaías Alves no jornal
A Offensiva versava sobre temas educacionais como os intitulados: “O problema
brasileiro da escola primária”379 ou “Educação dos proletários”.380 No primeiro artigo,
Alves traçou a estruturação do sistema escolar estadunidense e o comparou com a
realidade brasileira. Ressalta que “a escola primária brasileira é ainda um problema de
quantidade e não de qualidade”,381 uma vez que estados como São Paulo e Rio Grande
do Sul só possuíam escolas para metade das crianças em idade escolar. Encerrava o
artigo declarando que o caso da Bahia era ainda mais grave, com cerca de 90% das
crianças fora da escola, e que esse deveria ser um ponto de reflexão para os “homens
que pensam no futuro desse país”.382
Já na “Educação dos proletários”383 percebemos melhor sua concepção de
educação dentro dos parâmetros integralistas e o modo como esta combinava com suas
ideias sobre homogeneização. Uma das bandeiras do Integralismo era o estabelecimento
de uma sociedade harmoniosa, onde cada indivíduo pudesse contribuir de alguma forma
específica para a vida comum. Segundo Hélgio Trindade, essa “harmonia social resulta
da organização hierárquica da sociedade, em função das diferenças naturais que existem
entre

os

homens.

Na

sociedade

integralista,

harmonia

e

hierarquia

são

indissociáveis”.384
Isaías Alves também defendia o estabelecimento de hierarquias e começava seu
artigo destacando que “as desigualdades humanas são inevitáveis porque a capacidade
dos indivíduos varia numa amplitude que dificilmente pode avaliar quem não está
habituado aos fatos da psicologia diferencial”385 e prosseguia afirmando que, após a
identificação dos indivíduos de inteligência superior ainda na escola primária, estes
deveriam receber formação para tornarem-se os futuros líderes da cultura e da indústria.
Seu método de avaliação poderia auxiliar na delimitação dessas funções e no
estabelecimento das lideranças, uma das virtudes que Isaías Alves ressaltava em seus
testes de QI. Ao mesmo tempo em que demonstrava que os gênios poderiam advir de
qualquer classe social, inclusive da classe proletária, sustentava a necessidade de uma
379
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seleção rigorosa uma vez que “o interesse do Estado é só elevar à educação superior os
jovens de inteligência poderosa, caráter firme, resistência física, condições
indispensáveis ao pleno exercício da cidadania, na posição de orientadores”.386
Os demais receberiam “uma educação prática de rumo profissional, apropriada
às tendências individuais”.387 É interessante notar que Isaías Alves defendia uma
educação igual para os filhos dos “proletários” e dos “industriais” uma vez que o que
deveria definir o tipo de educação a ser dado era a habilidade de cada indivíduo. Por
isso, afirmava que o “Estado Integralista começará pela generalização da escola
primária obrigatória”, que seria “aparelhada para evidenciar as tendências individuais
para as diferentes profissões”.388 Era também papel da escola difundir a cultura
nacional, inclusive a cultura estética que incluía dança, música, canto orfeônico e
ginástica uma vez que “o corpo são, numa alma sã” era “princípio fundamental da
disciplina de um povo”.389
Neste artigo, Alves também reafirma um aspecto a ser alcançado com o
estabelecimento do Estado Integral, que corresponde à quarta fase da humanidade,
presente no pensamento de Plínio Salgado, chamada de humanidade integralista.
Segundo Ricardo Araújo,390 Salgado analisava a história da humanidade em fases, onde
os conceitos de espiritualismo e materialismo estavam sempre articulados.
Hélgio Trindade afirma que esses conceitos eram utilizados para compreender o
“o confronto permanente entre o bem e o mal [que] explica-se, segundo
Salgado, pela oposição entre duas concepções de vida e de finalidade: o
materialismo e o espiritualismo. Quando o espiritualismo predomina, a luta
se atenua, porque fatores de apaziguamento (a bondade, a solidariedade
humana, o senso estético e religioso) entram em sua composição; quando,
porém, reina o materialismo, prevalecem fatores de desagregação humana (o
orgulho, a vaidade, a rebelião, a indisciplina) que são as causas do
desaparecimento das nações e civilizações”.391

Para Plínio Salgado, a humanidade encontrava-se em sua terceira fase, chamada
de ateísta, onde a sociedade havia esquecido as questões espirituais e foi corrompida
pelo materialismo. Nela, o homem foi transformado em mercadoria e os valores morais
deram lugar à busca pela riqueza. Afastada desses valores, estava em processo de
desagregação em virtude do individualismo crescente e caminhava para o caos. É aí que
386
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entrava a concepção espiritualista da vida e o papel da ética, uma vez que a crença em
Deus “implica na aceitação de valores morais que enfatizam a bondade, a solidariedade
humana (...) os sentimentos de pátria, de família e de renúncia, que estabelecem o
primado da ordem e da disciplina”.392 Era através da revolução integralista que a
humanidade encontraria o equilíbrio entre o materialismo e o espiritualismo,
restabelecendo a harmonia e a ordem.
Seguindo esse raciocínio, Alves afirmava que o Integralismo poderia oferecer ao
proletariado brasileiro uma “noção profunda de dever moral (...) em que o homem é
mais que estômago e sentidos, constituindo um ser espiritual” em que o “proletário verse-ia como uma parte do grande todo nacional, cooperando com os seus semelhantes
para o relativo conforto da vida terrena”.393 Para ele, “a concepção demoníaca da luta de
classes” daria lugar à cooperação e reservava ao Estado Integral “a solução desde
grande problema nacional e humano”.394
Além dos artigos em que aliava seu discurso sobre os problemas de educação no
Brasil com a ideologia integralista, como vimos em “A educação dos proletários”,
Alves publicou nas páginas de A Offensiva uma resenha do livro de Plínio Salgado
intitulado Nosso Brasil, em que tece elogios ao autor afirmando ser ele o “Sarmiento
brasileiro”.395 Neste jornal, também escreveu sobre os teuto brasileiros e a dificuldade
de assimilação dos mesmos,396 as características do integralismo japonês397 e também
criticou os “católicos socialistas”,398 onde explorou as encíclicas papais para ressaltar o
que considerava contraditório entre esta religião e o socialismo.
Se suas declarações e artigos o impediam de negar seu passado integralista,
havia como justificá-lo. Nesse contexto, Isaías Alves, em 15 de novembro de 1942,
participou de uma série de entrevistas intituladas “Porque deixei de ser integralista”
promovidas pelo jornal O Imparcial. Antes de Alves, uma entrevista feita com San
392
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Tiago Dantas havia sido publicada pelo Diário de Notícias em outubro com o mesmo
título.399 Nela, San Tiago Dantas declarava que, diante das novas circunstâncias
históricas estava “obsoleta a antiga posição partidária”,400 reafirmando a ideia de que a
filosofia integralista estava ultrapassada. Além de San Tiago Dantas, também foi
entrevistado pelo Diário de Notícias, Demóstenes Madureira de Pinho que “não chegou
a exercer qualquer posto na Ação Integralista Brasileira, mas sua projeção intelectual
tornava-o um dos elementos de relevo do sigma”.401 Segundo Miranda,402 estas
entrevistas e declarações faziam parte das estratégias estadonovistas de construção do
consenso nacionalista. Nesse caso, mesmo justificando a participação de integralistas no
governo, procuravam definir a “AIB como um movimento político superado, cujas
bandeiras essenciais teriam encontrado forma mais adequada no Estado Novo”.403
Esta mesma lógica que associava o integralismo ao passado é encontrada na
entrevista de Isaías Alves, que declarou que havia se desligado do integralismo porque
“sua finalidade deixou de ter fundamento, visto como o Estado Nacional, organizado
sabiamente pelo presidente Getúlio Vargas, deu ao Brasil a solução dos seus problemas
políticos e econômicos”.404 Assim, ao mesmo tempo em que salientava sua rejeição à
doutrina fascista, reafirmava sua fidelidade ao regime do Estado Novo e à figura de
Vargas.
A entrevista de Isaías Alves, feita por Wilson Lins, começa justificando a adesão
dos “homens de bem” ao integralismo, que foram “enganados pela fraseologia dos
comentadores e divulgadores da ideologia do sigma”. Segundo o jornal,
“A posição dos antigos elementos pertencentes ao partido integralista no
panorama atual constitue um dos assuntos mais importantes dos que
preocupam os brasileiros em geral. É, na verdade, de grande relevância
conhecer-se o pensamento daqueles que ontem, levados por sincero desejo de
lutar pela causa social foram colhidos nas malhas da retórica integralista,
assumindo diante da vida e da morte um compromisso de fidelidade a um
homem e a um credo de natureza totalitária”.405
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É a partir desse preâmbulo feito por Wilson Lins, também ex-integralista, que a
adesão de Isaías Alves, que havia sido seriamente envolvido “nas malhas da retórica
integralista”, seria examinada. Além de afirmar estar “inteiramente de acordo com os
dizeres do Prof. San Tiago Dantas”, Isaías Alves também ressaltou a fidelidade de seu
irmão, Landulfo Alves, tantas vezes acusado de apoiar integralistas, ao regime de
Vargas. Ele declarava que seguia “a orientação construtiva do interventor, cujo esforço
é ininterrupto, dentro dos rumos traçados pelo presidente Vargas, no serviço do
progresso da Bahia”.406 Dessa forma, ao responder às perguntas de O Imparcial, Isaías
Alves justificava seu passado e defendia a gestão de seu irmão, à frente da interventoria
baiana, criticada por este mesmo jornal.
Entretanto, estes esclarecimentos de Alves não foram suficientes para conter a
crise. Em 17 de novembro de 1942, Landulfo Alves escreveu uma carta ao presidente
Vargas pedindo exoneração do cargo de interventor por “motivos de ordem pessoal”.407
No dia 20 de novembro sua exoneração foi concedida pelo presidente Vargas. Antes da
carta, no dia 11, Renato Aleixo408 escrevia ao ministro da Guerra alertando para os
últimos dias da gestão de Landulfo. Segundo ele,
“o certo é que alguns atos do Snr. Interventor, posteriores a data de 31 de
outubro, podem ser interpretados como recompensa de serviços, tal o 3 de
novembro criando o lugar de médico radiologista do Instituto Nina
Rodrigues, para o qual foi nomeado nesta data mais um parente seu”.409

Como vimos, uma das principais críticas de sua gestão foi a nomeação de
parentes e amigos para cargos no governo, muitos deles ex-integralistas. Em carta,
Geraldo Rocha aproveita a ocasião da exoneração de Landulfo Alves para explorar os
motivos do rompimento entre os dois. Declara que “em cinco anos, transformastes a
Bahia de todos os Santos em Bahia de todos os Alves”, mas que “o pesadelo” já havia
passado. A carta é entrecortada por frases de efeito, como os trechos que mencionam o
fato de Geraldo Rocha ter apoiado a nomeação de Landulfo Alves: “bem sei que a
406
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gratidão, um dos mais nobres sentimentos humanos, é demasiado pesada para ser
suportada por almas mal formadas”.410
A leitura da carta também nos indica um fio comum, que liga o rompimento de
Geraldo Rocha e Franklin Lins a outras questões políticas. Landulfo Alves havia
determinado que 45% dos impostos recolhidos no Sertão (região dominada pelo
Coronel Franklin Lins e seus aliados) seriam redirecionados ao Estado, que ficava
responsável por repassar a soma para as cidades litorâneas. Além disso, também
nomeou delegados e redistribuiu terras, interferindo na autonomia dos coronéis baianos.
Dessa forma, ao negar apoio às forças políticas do sertão baiano e, ao recusar os
nomes sugeridos por Geraldo Rocha, Landulfo Alves perdeu sua base aliada e teve seu
passado integralista evocado. Segundo Paulo Santos,411 o motivo de Landulfo Alves ser
afastado do cargo foi sua falta de “habilidade para negociar com grupos locais”.
No dia 25 de novembro, um dia após a saída oficial de Landulfo Alves da
Interventoria, professores enviaram um abaixo assinado ao novo interventor, o General
Renato Pinto Aleixo, pedindo a permanência de Isaías Alves no cargo de secretário de
Educação. Para eles, o ensino no Estado havia “lucrado” com a experiência de Isaías
Alves, e sua eficiência se revelava em números. Ele havia elevado o número de
professores primários (de 1.975 para 2.602), de grupos escolares (de 136 para 149) e de
escolas singulares (de 1.270 para 1.636). Também as matrículas foram aumentadas: de
6.100 para 8.084 no Ginásio da Bahia e de 4.897 para 5.732 na Escola Normal. Por fim,
ressaltavam sua atuação na difusão do ensino primário no interior do Estado: de 84. 018
alunos para 111.562, além de conseguir nomear professores para localidades distantes,
que eram anteriormente rejeitadas pelo professorado.412
O pedido foi assinado por professores da Escola Duque de Caxias, do Instituto
Normal da Bahia, da Escola Manoel Vitorino, da Escola Luís Tarquínio, da Escola do
Subúrbio, da Escola Góes Calmon, dentre outras. Também foi assinado por funcionários
do Serviço de Assistência de Programas e Classificação de Alunos e da
Superintendência de Educação Física, pelos membros do Conselho da Secretaria de
Assistência Social e da própria Secretaria de Educação. Apesar dos apelos, Isaías Alves
foi substituído na pasta nesta mesma data por Aristides Novis, professor da Faculdade
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de Medicina da Bahia, que já havia sido secretário de saúde nos governos de J. J. Seabra
e Góes Calmon.

4.5 Um novo projeto: a Faculdade de Filosofia da Bahia.

Em 1941, quando ainda estava na Secretaria, Isaías Alves uniu-se a outros
professores e intelectuais baianos para fundar a Faculdade de Filosofia da Bahia (FFB).
A FFB foi inaugurada em 1942, mas as aulas só começaram a ser ministradas no ano
seguinte. Quando foi afastado do cargo de secretário, ele passou a atuar exclusivamente
nesta instituição, voltando a se dedicar aos estudos de psicologia e ocupando a cadeira
de psicologia educacional da Faculdade.
Para a fundação, Alves recebeu doações da Liga de Educação Cívica da Bahia
que formou a junta mantenedora da Faculdade.413 Contou também com o apoio de
outros 39 professores, convidados por ele a integrar o corpo docente da Faculdade, e
que estiveram presentes na primeira reunião em novembro de 1941 como, por exemplo,
Thales de Azevedo, Afrânio Coutinho e Jorge Calmon.414
De acordo com Vanessa Magalhães,415 Isaías Alves utilizou seu prestígio para
reunir os recursos financeiros necessários à fundação. Chegou a enviar cartas a
empresários e amigos, como Arthur Ramos, para arrecadar doações. Na carta enviada a
Arthur Ramos, ele lembra que já haviam sido criadas Faculdades de Filosofia em São
Paulo, Paraná, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul e Capital Federal e que a “velha
Bahia” não podia ficar sem o “núcleo de cultura superior, base do sistema universitário
que já está tardando”.416 Segue demonstrando que o governo baiano estava
impossibilitado de investir na empreitada, uma vez que tinha que estruturar o ensino
primário e secundário do estado e que contava, portanto, com as doações e a
participação da iniciativa privada para levar adiante o projeto. O governo, entretanto,
não deixou de contribuir para a fundação da FFB ao doar o prédio da Antiga Escola
Normal para o funcionamento da Faculdade.417
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A fundação da FFB atendia à necessidade de uma formação mais específica para
os professores do ensino secundário na Bahia. Segundo Luis Mattedi Dias, Alves
esperava que essa orientação “propiciaria a formação de uma ‘consciência profissional’
própria, mas que deveria ter o mesmo prestígio social de outras categorias profissionais
liberais, como os médicos, advogados e engenheiros, por exemplo”.418 Assim, Isaías
Alves acreditava que a formação dada pelo ensino superior, além de preparar melhor o
professor, poderia contribuir para a valorização da profissão docente. A criação da
Faculdade de Filosofia da Bahia também tinha caráter bastante estratégico, uma vez que
vinha ocupar uma lacuna no ensino superior baiano.
O Estatuto das Universidades Brasileiras de 1931, marco regulatório da política
de ensino superior no país, definia que, para a constituição de uma universidade, era
necessário que fossem reunidas “pelo menos três dos seguintes institutos de ensino
superior: Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina, Escola de Engenharia e
Faculdade de Educação, Ciências e Letras”.419 Se o Estatuto não considerava esta última
essencial para o estabelecimento de uma Universidade, ela era considerada a instância
de produção “dos mais altos níveis de cultura e da formação do espírito de
investigação”,420 papel que lhe era concedido ao lado da incumbência de formar
professores.
Assim, a finalidade das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras definida pelo
Estatuto sintetiza duas propostas para a educação superior: a primeira tem como
objetivo a formação profissional, que no caso dessa faculdade seria de professores, e a
segunda seria a de produção de uma ciência desinteressada, transformando a faculdade
num lugar para compartilhar e desenvolver o conhecimento.421 A Faculdade de Filosofia
baiana, como vimos, atendia aos anseios da primeira corrente, preocupada com a
formação especializada dos professores do ensino secundário.
Vale também lembrar, que a criação das Universidades coincide com uma
concepção comum que é a do atraso do Brasil em relação a outros países neste aspecto.
Isso foi explicado pelo tipo de colonização portuguesa, que proibia a criação dessas
418
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instituições no Brasil. O curso superior estava reservado às elites, que iriam à
Universidade de Coimbra, reforçando a relação de dependência entre colônia e
metrópole. Fernando de Azevedo, entretanto, não considerava que a criação tardia das
universidades no Brasil fosse responsável pelo “atraso do desenvolvimento do espírito e
dos métodos científicos no país”, mas sim a mentalidade ibérica, que não havia sido
imbuída do “espírito moderno”. 422
Algumas faculdades já haviam sido criadas no Brasil desde 1920, quando surgiu
a Universidade do Rio de Janeiro. Ao criar a Universidade do Brasil em 1937, Gustavo
Capanema pretendia estabelecer uma instância de padronização e controle do ensino
superior do Brasil.423 Ao contrário da visão do Estatuto, que na prática definia a
universidade mais como uma “federação de faculdades isoladas”424 do que um conjunto
articulado de faculdades, Capanema defendia que
“Uma universidade não é o que os espíritos simplistas imaginam: uma
reunião material de diversas faculdades, ou, mesmo, a articulação de
diferentes faculdades esparsas, sob esta pomposa denominação, a fim de que
continuem, isoladamente, a fornecer diplomas para as profissões normais.
Sem um plano conjunto que vise à investigação, pesquisa, o estudo, o
conhecimento, a cultura, num ambiente propício e materialmente aparelhado
para elevar os conhecimentos acima do nível comum e da simples missão de
diplomar doutores, não se terá nunca uma universidade”. 425

Ele continua evidenciando o papel que a universidade deveria ter: o de formar a
elite que irá dirigir a nação. Sua Universidade do Brasil incorporou a antiga
Universidade do Distrito Federal, o que foi alvo de controvérsias uma vez que, para
muitos, a UDF já havia concretizado o modelo de universidade preconizado por
Capanema. Dentre os argumentos utilizados para a incorporação da UDF estava a sua
inconstitucionalidade, visto que o ensino superior era de competência da União e não
dos municípios e que seus estatutos não haviam sido aprovados pelo Ministério da
Educação.426 Esta era também uma questão de disputa de poder, e Capanema utilizou o
aumento do seu poder político com o advento do Estado Novo para resolvê-la.
Acompanhando o florescimento do ensino superior no Brasil, Isaías Alves
conseguiu concretizar sua proposta alegando, dentre outros motivos, a necessidade que
a Bahia possuía de uma faculdade do gênero. A fundação da FFB parece ter sido, para
422
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ele, o coroamento de sua trajetória, o que foi bastante explorado em homenagens
recebidas por Alves. Em setembro de 1958, aos 70 anos, quando foi compulsoriamente
aposentado por alcançar a idade limite no serviço público, Alves recebeu a primeira
“Medalha Universitária da Bahia” concedida pela Universidade da Bahia. No discurso
de homenagem, Thales de Azevedo427 nos remete ao congresso de estudantes em 1909,
em que Alves defendeu a criação de Universidades, para ressaltar que sua preocupação
com o ensino superior vinha de longa data. O mesmo pioneirismo é lembrado por
Hermano Gouveia Neto ao afirmar que Alves foi “o primeiro educador a falar da
necessidade de se criar uma Faculdade de Educação” e que dentre suas realizações
pode-se citar a “fundação da nossa primeira Faculdade de Filosofia”.428
No arquivo pessoal de Alves, uma das subséries mais significativas é sobre a
Faculdade de Filosofia. O titular reuniu notícias de jornais, discursos e cópias das cartas
que enviou com pedidos de doações para a fundação da faculdade. O volume de
documentos pode ser explicado não só pelo tempo que o titular se dedicou ao ensino
nesta instituição, mas também pela importância que a faculdade adquiriu em sua
trajetória. Segundo Bertonha,429 as memórias de algumas pessoas se organizam em
torno de um “tempo referencial, aquele em que a pessoa vive seu momento chave,
especial e a partir do qual todas as suas experiências posteriores são comparadas e
avaliadas”. No caso de Isaías Alves, é possível apontar a fundação da Faculdade de
Filosofia da Bahia como seu “tempo referencial”.
A partir daí, é possível compreender que no seu currículo, entendido como uma
“autobiografia resumida”, nas palavras de Arthières,430 Alves não tenha incluído sua
data de formação em Direito, mas o fato de ter sido representante da Faculdade de
Direito da Bahia no I Congresso de Estudantes em São Paulo (1909), em que apresenta
a tese em favor da criação de universidades no Brasil. Este tema também foi defendido
por ele numa série de oito artigos publicados no Diário de Notícias neste mesmo ano.431
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É também significativo que Alves tenha escolhido justamente os artigos que
publicou entre 1906 e 1918, no jornal O Palladio e no Diário de Notícias, para serem
datilografados em um dos cadernos que compõem o acervo. Em geral, os cadernos
contêm originais de jornais recortados e colados nas páginas, reunidos por um mesmo
assunto. No caso desse caderno, Alves reuniu e datilografou artigos onde ele versava
sobre a educação brasileira e a necessidade de criar universidades. Ao final de um deles
encontra-se uma observação escrita com sua caligrafia: “Este artigo foi meu, fazendo
esforço por ocultar-me para melhor ser ouvido. Nada valeu”.432 Este trecho, que parece
prenunciar a derrota de Alves, ganha outro sentido quando confrontada com sua
trajetória, pois reforça a ideia de que a criação da Faculdade de Filosofia era um projeto
antigo e que esta conquista foi fruto de longos anos de dedicação.
Vale ressaltar que, apesar do pioneirismo atribuído a Isaías Alves, a fundação da
Faculdade de Filosofia foi também fruto de um esforço conjunto de professores, cuja
participação não pode ser aqui subestimada. Não é possível negar, entretanto, que a
figura de Alves foi associada ao protagonismo na fundação da Faculdade de Filosofia da
Bahia (FFB), até porque foi ele que liderou a retomada das atividades da Liga de
Educação Cívica, em cuja assembléia extraordinária, no dia 16 de abril de 1941, foi
deliberada a fundação da FFB.433
Ao acompanhar sua trajetória, percebemos que seu esforço foi perpassado por
relações sociais que lhe ajudaram a concretizar o projeto da FFB. Assim, podemos
entender que, ao mesmo tempo em que a criação de uma Faculdade de Filosofia fosse
parte de suas aspirações pessoais, esta respondia a uma tendência nacional onde outras
Faculdades de Filosofia e Letras eram criadas neste mesmo período.
Apesar de ser lembrado como fundador da FFB, podemos perceber que nesta
instituição, Alves deu continuidade a seus trabalhos com psicologia escolar. Foi já como
professor desta faculdade que ele publicou Dados de psicologia da criança,434 resultado
de uma conferência proferida por ele na Faculdade Nacional de Filosofia em 1944.
Apesar do uso de testes de inteligência ter continuado,435 principalmente para seleção
profissional, Isaías Alves parece ter deixado experiências em larga escala com o uso de
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testes de inteligência e passado a se dedicar mais ao ensino dessa disciplina na
Faculdade.
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Considerações finais:

Sabemos que ainda não existe um consenso sobre o percentual de contribuição
da genética na inteligência humana e que o meio também desempenha um papel
importante no seu desenvolvimento. Aliás, a própria definição de inteligência ainda é
controversa. Mesmo assim, muitos anos depois das experiências de Isaías Alves, em
1979, Robert Graham, um milionário norte-americano, convicto no papel essencial da
hereditariedade na inteligência, montou um banco de genes, o Repository for Germinal
Choice, na Califórnia. Sua proposta inicial era coletar esperma de ganhadores do prêmio
Nobel e oferecer inseminação a mulheres com um QI alto. Na prática, recebeu apenas
uma doação de um ganhador do prêmio mas contou com professores universitários e
atletas com alto índice de QI, que completaram o quadro. As mães, que deveriam ter
bom nível educacional e boa situação financeira, deram origem a cerca de 240 bebês,
poucos deles conhecidos. A experiência acabou após a morte de Graham, em 1999, e
acredita-se que a maior parte dos bebês gerados tenham uma inteligência normal.436
Se a experiência de Graham não foi levada adiante, muitos estudos procuram
desvendar o papel das variáveis ambientais no desenvolvimento da inteligência. Alguns
cientistas acreditam que a qualidade da alimentação de uma criança até os três anos é
um fator que contribui para o aumento da inteligência.437 Outros estudos alegam que o
consumo de vinho ajuda a desenvolver o raciocínio.438 Esta mesma pesquisa
demonstrou que as pessoas mais velhas, menos educadas, fumantes, deprimidos,
diabéticos e hipertensos, obtiveram pior desempenho em testes cognitivos, o que
sinaliza alguma das variáveis envolvidas no resultado final fornecido.
Longe de chegarmos a um consenso sobre o conceito de inteligência,
percebemos a diversidade de significados que esta palavra ainda possui. Em 1995,
Daniel Goleman, defendeu a existência de uma “inteligência emocional” que se
contrapõe a “inteligência cognitiva” e que corresponde a capacidade do indivíduo de
lidar com as pessoas e com as emoções.439 Para ele, este tipo de inteligência era mais
importante que a cognitiva, medida pelos testes de QI. Já Howard Gardner defende que
436
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o ser humano é dotado de “inteligências múltiplas”

440

que seriam de tipo: linguístico,

naturalista, lógico, espacial, musical, intrapessoal, interpessoal e corporal. De acordo
com Gardner, cada uma delas se desenvolve num ritmo diferente das outras, a depender
das atividades que o indivíduo se dedica. No caso das “inteligências múltiplas”, os
testes de QI mediriam apenas dois tipos delas: o linguístico e o lógico.
Assim, as críticas a esse tipo de teste concentram-se em torno da existência de
diversos tipos de inteligência, cada uma responsável por uma habilidade distinta, o que
dificultaria o diagnóstico em torno de uma “inteligência geral”. Na época de Isaías
Alves, esse tipo de raciocínio ainda não havia sido desenvolvido de forma tão
sofisticada e, ao que parece, as críticas recaíam mais nos usos dessa ferramenta de
avaliação do que na sua validade científica. De qualquer forma, a pesquisa mostrou que
a impacto do uso de testes de inteligência no Brasil foi bem inferior ao ocorrido nos
Estados Unidos.
Isso parece ter acontecido em decorrência da utilidade que esses testes
representaram para cada país. Além de reforçar os pressupostos raciais norteamericanos, os testes de inteligência nos EUA contribuíram para fortalecer o ideal da
meritocracia presente no pensamento nacional. No Brasil, ao contrário, pareciam tentar
inverter a lógica de favores que ainda prevalecia no Estado e que fazia parte do sistema
de poder então vigente. Também contribuiu para isso a dificuldade de implantar
sistemas objetivos de avaliação no ambiente escolar brasileiro, uma vez que os diretores
das escolas encaravam a centralização do sistema de ensino, bem como a fiscalização
das escolas que administravam, como uma ameaça à autonomia que possuíam.
Ao analisar a incorporação de normas estrangeiras a leis locais, Amitav
Acharya441 explica que existem certas condições preexistentes que são necessárias ao
sucesso da empreitada. Para ele, a congruência entre a norma global e a nacional é
construída por agentes locais que, interessados em instituir mudanças, reconstroem as
leis originando o que o autor chama de “norm localization”. Esse fenômeno envolve um
processo que, de forma esquemática, passa por quatro etapas.
A primeira etapa consiste em superar a resistência inicial a norma estrangeira,
que ocorre em decorrência das dúvidas em torno da sua utilidade e aplicabilidade, além
da ameaça que pode representar aos poderes locais. Para isso, os agentes da mudança
440
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tendem a modificar apenas parte da norma local, ao mesmo tempo em que reforçam
algumas de suas características. Na segunda etapa, eles devem demonstrar a utilidade da
norma global para realidade local e, para isso, precisam ter credibilidade diante de seus
pares, o que inclui o fato de não serem vistos como indivíduos manipulados pelas ideias
estrangeiras. A terceira etapa implica a reconstrução da norma em si, onde a ideia global
é associada às convicções locais estabelecendo um terreno comum para o
estabelecimento da “norm localization”. Para isso, é necessário que a norma global
possua alguma afinidade preexistente com a norma local. Finalmente, na quarta etapa,
novas práticas são daí originadas ainda que a norma possua a marca da influência
local.442
Ainda que, em seu artigo, o autor investigue mudanças institucionais levadas a
cabo no sudeste asiático, sua análise parece útil para compreender a tentativa de
mudança empreendida pelos defensores dos testes de inteligência. Eles tentaram
modificar uma norma local, que era a organização do sistema escolar a partir da idade
cronológica das crianças, utilizando um sistema de avaliação estrangeiro, que era a
classificação a partir do quociente de inteligência.
Na época em que Isaías Alves trabalhou com testes, a resistência inicial ao seu
uso foi vencida com os argumentos de racionalização do ensino, que facilitaria a
organização do sistema escolar brasileiro. O uso do critério da idade cronológica antes
adotado foi mantido como ferramenta auxiliar de classificação, conservando parte da
norma local. A utilidade desse método decorria da necessidade de diminuir a repetência
escolar bem como da possibilidade de promover um maior aproveitamento do número
de vagas existentes. A maior parte dos educadores que apoiaram a adoção dos testes de
inteligência tinham uma experiência no sistema educacional que lhes credenciava
enquanto indivíduos capazes de pensar novos caminhos a seguir. Ao que parece, foi na
etapa de reconstrução da norma que esses educadores não conseguiram construir um
consenso em torno das particularidades de aplicação da avaliação e das medidas a serem
adotadas em relação aos resultados obtidos.
A experiência de Isaías Alves na Diretoria Geral de Instrução Pública do Rio de
Janeiro é bastante ilustrativa a este respeito. Enquanto ele acreditava que as pesquisas
realizadas deveriam servir de base para a classificação das crianças nas escolas
primárias, Anísio Teixeira decidiu interromper os trabalhos acreditando que os índices
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refletiam mais uma falha no sistema de avaliação do que um baixo nível intelectual das
crianças. Ainda que as tentativas de implantação tenham persistido em outros estados e
gestões, os testes de QI não foram incorporados ao sistema de ensino, como seus
defensores pretendiam.
De todo modo, o trabalho de Isaías Alves com testes de inteligência lhe
proporcionou um intercâmbio de idéias e contatos que serviram como uma das bases em
que se assentou sua trajetória profissional. Foi a partir de suas experiências no Ginásio
Ipiranga que ele reuniu material para publicação de seu primeiro livro e seu trabalho
passou a ser reconhecido. Sua bolsa de estudos, concedida pelo governo baiano, tinha
como finalidade o aprofundamento de suas pesquisas sobre psicologia escolar, e o
diploma de Master of Arts and Instructor in Psychology – obtido em Columbia –
concedeu maior credibilidade às suas opiniões sobre a educação. O trabalho com Anísio
Teixeira, chefiando uma seção específica sobre testes completou o ciclo.
Ao mesmo tempo, a conformidade de seu pensamento aos ideais estadonovistas
também lhe garantiu a permanência nas esferas de poder num momento particularmente
crítico para os educadores da época, como Anísio Teixeira. Além de sua afirmação
constante de fidelidade ao Estado Novo e a figura de Vargas, Isaías Alves também
soube recuar quando necessário, como no caso das suas declarações sobre ter deixado o
integralismo. Finalmente, a fundação da Faculdade de Filosofia da Bahia, além de
realizar uma das aspirações do autor, atendeu a uma necessidade local uma vez que não
havia instituição do gênero no estado. Ela marcou uma nova fase em sua atuação como
educador. Por isso, longe de implicar o fim de sua trajetória, seu fracasso na
implantação de testes de inteligência nas escolas cariocas lhe apontou novos caminhos,
que ele passou a seguir. A partir daí, entendemos a construção de sua imagem como
intelectual, que contribuiu para que Isaías Alves se tornasse o protagonista da fundação
Faculdade de Filosofia da Bahia, ato pelo qual é rememorado neste Estado.
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ANEXO I
Cronologia

Ano Isaías Alves
1888 No dia 29 de agosto nasce em Santo Antonio
de Jesus, Ba.
1889
1890
1891

1902 Mudança para Salvador. Cursa o secundário
no Colégio Carneiro Ribeiro.
1904

Brasil
Abolição da escravidão.

Testes de Inteligência

Proclamação da República.
Eleições para Assembléia Nacional
Cosntituinte.
Constituição – determina a descentralização
do sistema de educação (ensino primário e
secundário – responsabilidade dos estados e
municípios)

Criação dos primeiros testes de
inteligência por Alfred Binet.

1905 Professor de ensino fundamental no Ginásio
Ipiranga (Salvador
1907 Nomeado vice-diretor do Ginásio Ipiranga.
1908
1909 Representante da Faculdade de Direito da
Bahia ao I Congresso de Estudantes em São
Paulo, em que apresenta a tese em favor da
criação de universidades no Brasil.

Henry Goddard traduz a escala de
Binet nos EUA.

Professor de História do Brasil no Curso
Popular do Liceu de Artes e Ofícios. (até
1910)
1910 Torna-se bacharel em Direito.
1911 Banca advocatícia em Santo Antônio de Jesus.
Nomeado diretor do Colégio Ipiranga.
1912
1916

Médicos sanitaristas do Instituto Oswaldo
Cruz começam suas expedições pelo interior
do Brasil.
Expedição científica de Belisário Penna e
Arthur Neiva.
Publicação do diário da viagem de Belisário
Penna e Arthur Neiva, com fotos.

1917 Funda o Colégio Clemente Caldas (Nazaré, No contexto da 1ª guerra mundial (iniciada em
Ba).
1914) Brasil declara guerra à Alemanha.
1919

Stern elabora a escala métrica que ficou
conhecida com QI.
Lewis Terman publica The
measurement of intelligence.
Aplicação de testes de inteligência no
exército norte-americano (Army
Mental Test)

Publicação do livro Urupês, de Monteiro
Lobato, onde pela primeira vez aparece o
personagem Jeca Tatu.

1920 Nomeado professor do Ginásio da Bahia (até
1931)
1921 Membro do Conselho Superior do Ensino da
Bahia.
1922

Reforma educacional no Ceará (dirigida por
Lourenço Filho).
Carneiro Leão assume a Diretoria Geral de
Instrução do DF (até 1926).
Fundação do Partido Comunista do Brasil
(PCB).

Medeiros e Albuquerque ministra
palestra sobre testes de inteligência
para professores do Distrito Federal à
convite de Carneiro Leão.
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1923

1924 Funda
o
Centro
de
Pesquisas Fundação da Associação Brasileira de
Psicopedagógicas no Ginásio Ipiranga.
Educação (ABE)
1925

Em visita ao Brasil, Henri Pierón
ministra cursos de psicologia e
psicotécnica.
Publicação do livro Tests de Medeiros
e Albuquerque.
Publicação do livro O movimentos dos
testes de C. A. Baker.

1926 1ª edição de Teste Individual de Inteligência.
1927

Fernando de Azevedo assume a Diretoria
Geral de Instrução do DF (até 1930).
Reforma educacional em Minas Gerais
(dirigida por Mario Casassanta e Francisco
Campos).
1ª Conferência Nacional de Educação
promovida pela ABE.
1ª viagem de Anísio Teixeira aos Estados
Unidos.
1928 Comissionado pelo governo da Bahia para 2ª viagem de Anísio Teixeira aos Estados
organizar o serviço de testes nas escolas Unidos.
públicas da capital.
1930 1ª edição de Os testes e a reorganização Revolução de 30: Getúlio Vargas assume a
escolar.
chefia do governo provisório.
Junho – Viagem ao Teacher’s College da Criação do Ministério da Educação e Saúde.
1ª edição do Boletim de Educação Pública.
Universidade de Columbia, NY.

Publicação da tradução do livro de
Binet por Lourenço Filho, Testes para
a medida do desenvolvimento da
inteligência.

1931 Nomeado Professor da Escola Normal da Pedro Ernesto é nomeado interventor do
Bahia.
Distrito Federal.
Anísio Teixeira assume a Diretoria Geral de
Torna-se Membro do Conselho Nacional de
Instrução do DF.

Início da aplicação de testes de
inteligência nas escolas mineiras.
Dezembro - Começa o trabalho da
Diretoria Geral de Instrução Pública do
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Educação.

Criação do Conselho Nacional de Educação.
Maio – Diplomado Master of Arts e Instructor 1ª reforma da educação no país (pós-30)
elaborada por Francisco Campos, ministro da
in Psychology no Teacher’s College.
Educação e Saúde. Nela fica estabelecido o
Julho – Nomeado Diretor-Geral de Instrução Estatuto das Universidades Brasileiras.
na Bahia.

DF com testes de aproveitamento nas
escolas.

Dezembro – Nomeado Chefe do Serviço de
Testes e Medidas da Diretoria Geral de
Instrução Pública do DF.
1932 Publicação dos primeiros resultados do seu Início da elaboração de censos escolares pela
trabalho com testes no Boletim de Educação Diretoria de Informações, Estatística e
Pública.
Divulgação.
Publicação do Manifesto dos Pioneiros da
Educação Nova.
Fundação da Ação Integralista Brasileira
(AIB).
1933 Nomeado professor da Escola Wenceslau Eleição da Assembléia Nacional Constituinte.
Bráz.

Abril – Aplicação dos testes de Pitner
Cunningham (teste de inteligência) e
dos Testes ABC (Lourenço Filho).
Maio – Aplicação dos testes de Terman
(para identificar crianças brilhantes).

Publicação de Testes ABC de Lourenço
Filho.

1ª edição de Da educação nos Estados
Unidos: relatório de uma viagem de estudo.
1934 Saída de Isaías Alves do Serviço de Testes e Promulgação da Constituição de 1934.
Medidas.
Gustavo Capanema assume o Ministério da
Educação e Saúde.
Nomeado assistente técnico do Departamento
Nacional de Educação.
1935

J. P. Fontenelle assume o cargo de
chefe do Serviço de Testes e Medidas e
continua o trabalho com testes.

Decretada a 1ª Lei de Segurança Nacional.
Levante da ANL, que ficou conhecido como
Intentona Comunista.
Anísio Teixeira cria a Universidade do
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Distrito Federal e mais tarde renuncia ao cargo
de diretor geral de Instrução (DF).
1936
Criação do Tribunal de Segurança Nacional.
Fechamento do núcleo integralista da Bahia.
1937
Novembro – Decreto do Estado Novo.
Criação da Universidade do Brasil.
Dissolução da AIB.
Putsh Integralista.
1938 Abril – Nomeado Secretário de Educação e Março – Landulfo Alves assume a
Saúde.
interventoria baiana.
1939

Início da 2ª Guerra Mundial – Brasil declarase neutro.

1941 1ª reunião com a Liga de Educação Cívica
para a fundação da Faculdade de Filosofia da
Bahia.
1942 Novembro – afastado do cargo de secretário Fim da política de neutralidade do Brasil, que
de Educação e Saúde.
declara guerra à Alemanha e seus aliados.
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ANEXO II
Teste Coletivo de Inteligência
Organizado por P. B. Ballard
Adaptado para estandartização na Bahia por Isaias Alves
Fonte: ALVES, Isaías. Os testes e a reorganização escolar. Bahia, Nova Gráfica, 1930.
pp. 82-92.

TESTE I – ORDENS A OBEDECER
Cinco minutos
Leia estas ordens e faça o que se manda
1º – Imprima a primeira letra do alfabeto.
2º – Faça uma cruz e ponha um anel em roda.
3º – Trace um quadrado e imprima a letra S dentro.
4º – Coloque três cruzes em fileira. Ligue a primeira a ultima por uma linha que passe
por
cima da do meio.
5º – Faça um circulo. Dentro ponha um W; a direita, do lado de fora, ponha um T; e do
lado
esquerdo do circulo ponha um C.
6º – Escreva as maiúsculas X Y Z em fila. Se 8 são menos que 3, risque o Z; se não
trace uma
linha embaixo do X.
7º – Se um quadrado e mais redondo que um circulo, trace um circulo em em um
quadrado;
se não, trace um quadrado em um circulo.
8º – Escreva a ultima letra da palavra desta extraordinária sentença que tenha mais de
doze
letras.
9º – Trace, lado a lado, um triangulo, um circulo e um quadrado. No triangulo, ponha a
letra T.
no circulo nada, e no quadrado ponha qualquer numero que seja resposta
errada a pergunta: 2 vezes 4?
10º – Escreva o numero de letras da quarta palavra desta sentença, salvo se a vaca for
maior
que o gato, caso em que escreva a palavra “Rato”.
11º – Se um cão tem dois narizes e um olho, escreva a palavra “sim”; se tem dois olhos
e um
nariz, escreva a palavra “não”.
12º – Escreva o numero que vem antes do numero que vem antes de quatorze.
13º – Trace um quadrado e um circulo de modo que metade do circulo caia dentro do
quadrado.
Na parte do circulo que está fora do quadrado, escreva o numero de
polegadas de um

palmo.
14º- Se Manaus é em Goias, escreva a palavra Natal; mas se é no Amazonas, escreva a
palavra
Goias.
15º- Trace um triangulo, salvo se há mais dias na semana do que há semanas em um
mês, caso
em que trace um circulo.
16º- Se esta sentença contem mais palavras de menos de três letras do que palavras de
mais de
mais de três letras, escreva a primeira letra da ultima palavra; se contem menos
escreva a
ultima letra da primeira palavra.
TESTE II – SENTENÇAS DESORGANIZADAS
Ponha em ordem as palavras de cada linha e escreva na formula a ultima palavra da
frase
organizada.
1º – São redondas laranjas as.
2º – Gostam violetas as sombra da.
3º – O tromba uma tem elefante.
4º – Pular muito os podem meninos.
5º – Porcos gordos alguns muito são.
6º – Todos soldados os bem bons marcham.
7º – Não pudim os de gostam ameixa de franceses.
8º – Aborrecidos fazem sono sentir a gente livros os.
9º – A cabeça usados os sobre são chapéus.
10º – Conduzidos mar do é carvão através o.
11º – Com é uma jogado o pá cricket.
12º – Clara uma deve ser explicação sempre.
13º – Água a dá sede de nos matar nossa o meio.
14º – Pode vintém pouco um comprador com ser muito.
15º – Geralmente aqueles nós que para são amamos nós delicados.
16º – Algumas do haver lastima uma que trabalho é não pessoas gostam.

TESTE III – ANALOGIAS
Descubra a quarta palavra e escreva na formula
1º – Perna está para joelhos, com braço está para ...(mão, pulso, cotovelo, braço).
2º – Pai está para filho, com mãe está para … (irmã, filha, tia, irmão ).
3º – Longe está para perto, como em cima está para … (por cima, abaixo, sob,
embaixo).
4º – Neve está para branco, como tinta está para … (pena, letra, preto, escrever).
5º – Segundo está para dois,como terceiro está para … (quarto, ultimo, próximo, três).
6º – Galo está para pinto,como boi está para … (vaca, curral, bezerro, vaqueiro).
7º – Laranja está para gomo, como jaca está para … (casca, pivide, bago, talo).
8º – Fogo está para fumaça,com água está para … (liquido, molhado, gelo, vapor).
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9º – Carneiro está para rebanho, como abelha está para … (mel, colmeia, enxame,
ferrão).
10º – Burro está para zurro, como cavalo está para … (galope, carroça, rincho, rédea).
11º – Carneiro está para brandura, como leão está para … (rugido, presa, força,
ferocidade).
12º – Cera está para vela, como óleo está para … (lata, lamparina, automóvel,
parafina).
13º – Cantar está para falar, como poesia está para … (musica, prosa, recitativo,
drama).
14º – Homem está para varonil, como criança está para … (feminil, infantil, juvenil,
melindroso).
15º – Bons costumes estão para a moral, como a caridade está para … (politica,
sociedade, bondade, virtude).
16º – Casa está para renda, como capital está para … (trabalho, juro, aldeia, dinheiro).

TESTE IV – SERIES DE NUMEROS
Escreva na formula os dois números imediatos a cada linha

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI

12
1
9
1
1
6
40
6
1
2
9
8
10
2
1
1

11
3
9
5
1
9
35
2
2
3
12
9
7
4
4
2

10
5
8
2
3
12
30
5
4
6
10
11
9
5
9
4

9
7
8
5
3
15
25
2
8
7
13
12
6
10
16
7

8
9
7
3
5
18
20
4
16
10
11
14
8
11
25
11

7
11
7
5
5
21
15
2
32
11
14
15
5
22
36
16

TESTE V – A MELHOR RAZÃO
Escreva na formula a letra que está antes da melhor razão ou resposta
1º – Quando uma menina perde a boneca, deve:
A – Chorar ate que alguém a ache.
B – Pensar onde ela a pode ter deixado e procurá-la.
C – Procurá-la nos bolsos do papai.
D – Pedir a mamãe que compre uma nova.
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2º – Se somos pegados, por um aguaceiro longe de casa e não temos guarda chuva,
devemos:
E – Procurar abrigo ate que passe o aguaceiro.
F – Correr ate chegar em casa.
G – Pedir ao guarda civil para emprestar um guarda chuva.
H – Tomar dinheiro emprestado e comprar um impermeável.

3º – Os meninos não devem fumar porque:
K – Isso deve ser deixado para os homens.
L – Não faz bem à saúde.
M – Fumo é dispendioso.
N – Muito poucas crianças fumam.

4º – Os peixes ficam em maior número, na foz dos rios porque:
O – Eles gostam de água doce.
P – Gostam de nadar contra a corrente.
Q – Os rios arrastam alimentos.
R – A água ali é mais leve.
5º – Os meninos gostam de montar em cavalinhos porque:
S – Ficam tontos.
T – É barato
U – Gostam de ser admirados.
V – O movimento é agradável e excitante.

6º – Os meninos leem revistas cômicas, porque:
W – Elas tem figuras.
X – São baratas.
Y – Fazem-nos rir.
Z – São boas para a moral.

7º – Deixam os meninos viajarem com meia passagem porque:
A – Eles nunca estragam os carros.
B – Ocupam menos espaço.
C – São criaturinhas muito amáveis.
D – Não ganham dinheiro.

8º – Os homens espirram quando estão resfriados:
E – Para fazer os outros terem pena deles.
F – Para fazer sair o resfriamento.
G – Para fazer uso do lenço.
H – Porque não o podem evitar.
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9º – As lojas ficam abertas ate tarde nas noites de sábados, porque:
K – As pessoas desejam comprar coisas para domingo.
L – Tem um meio feriado no sábado.
M – Os logistas gostam de fazer muito dinheiro no sábado.
N – As pessoas saem no sábado para ver as vitrines.
10° – O povo vai ao cinema:
O – Para aprender acerca de outros países.
P – Para se divertir.
Q – Para se encontrar com amigos.
R – Para comer laranjas e nozes.
11° - Os tapetes são agradáveis porque:
S – Nós podemos enxugar nossas botinas neles.
T – Eles reúnem e ocultam a poeira.
U– Eles mostram que nós estamos em boas condições.
V – Eles são fofos e quentes.
12°– O catavento é colocado na torre da igreja para nos dizer?
W – Que tempo está fazendo.
X – Qual é o norte.
Y – Quando é tempestuoso demais para ir à igreja.
Z – Donde sopra o vento.
13° – Os dias são mais curtos quando é inverno em um lugar que no verão, porque:
A – O frio contrai.
B – As nuvens ocultam o sol.
C – Esta parte da terra está mais longe do sol.
D – Os dias são enevoados e escuros.
14° – Atiçar o fogo o faz avivar porque:
E – Irrita o fogo.
F – Faz entrar mais ar.
G – O ferro é bom condutor de calor.
H – O atiçador fica quente.
15º - Comemos Peru no natal porque:
K – Dá bem como pudim de ameixa.
L – Peru é muito caro.
M – Tornou-se um uso.
N – Os perus se destinam a ser comidos no natal.
TESTE VI – SENSO COMUM
Escreva na fórmula a resposta apropriada.
João tem uma irmã Joana, um irmão Guilherme e um primo Thomaz. Responda o
seguinte:
1° - Quem é a irmã de Guilherme?
2° - Quem é o primo de Joana?
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3° - Quem é a prima de Thomaz?
4º - Quem é o irmão de Guilherme?
5º - Quantos irmãos tem Joana?
6° - Quantos primos tem Thomaz?
Cinco meninos, Paulo, João, Pery, Joel e Jacob sentaram-se em linha. João sentou-se em
uma extremidade da fila e Pery na outra. Joel sentou-se junto de João e Paulo junto de
Pery. Agora responda-me as cinco perguntas seguintes:
7º - Quantos meninos sentaram-se entre João e Pery?
8º - Quem se sentou no meio exato?
9º - Quem se sentou entre Joel e Paulo?
10º - Quem se sentou entre Jacob e Paulo?
11º - Quantos meninos sentaram-se entre Joel e Pery?
Agora responda as questões seguintes:
12º - Maria é maior que Laura e Margarida é maior que Maria. Qual é a menor das três?
13º - Sarah é tão velha como Ana era a treze anos. Qual é a mais velha?
14º - Quantos avós você tem (estejam vivos ou mortos)?
15º - Frederico é tão alto quanto Guilherme seria se Guilherme tivesse duas vezes a
altura que tem. Qual é o mais alto: Frederico ou Guilherme?
16º - Se todos os pássaros são aves, todas as aves são pássaros?
17º - Henrique e Felipe comeram justamente seis maçãs. Henrique comeu o duplo do
que Henrique comeu. Quantas Henrique comeu?
18º - A cinco anos atrás Lucia era dois anos mais velha que Ignez. Quantos anos é ela
agora mais velha que Ignez?
19º - Um ciclista correu uma milha numa antiga bicicleta de roda grande na frente e
pequena atrás. Que roda girou maior número de vezes – a pequena ou a grande?
20º - Leia a última questão novamente. Qual das duas rodas viajou mais depressa?
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ANEXO III
Testes ABC
Por Lourenço Filho.
Fonte: LOURENÇO FILHO, M. Testes ABC: : para verificação da maturidade
necessária à aprendizagem da leitura e da escrita. Brasília, Inep, 2008.
a) Teste 1
Material
Três pequenos cartões, cada um dos quais tem impressa uma das figuras abaixo; cada
figura será mostrada por sua vez. Meia folha de papel branco, sem pauta. Lápis preto nº
2. Relógio que marque segundos.

Figura 8 – Cartões com figuras para o Teste 1

Fórmula verbal
Tome este lápis. Faça, neste papel, uma figura igual a esta. (Tempo máximo de espera,
para reprodução à vista do modelo, um minuto). Muito bem! Agora, faça outra, igual a
esta. (Tempo máximo, um minuto). Agora, esta última. (Tempo máximo, um minuto).
Muito bem!
Avaliação
O examinador anotará se a criança copiou com a mão esquerda, por ser canhota.
3 pontos – quando a reprodução do quadrado estiver perfeita, ou com dois lados apenas
sensivelmente maiores, conservando todos os ângulos retos, o losango com os ângulos
bem observados, e a terceira figura reconhecível.
2 pontos – quando a cópia do quadrado tiver dois ângulos retos, e as demais figuras
forem reconhecíveis.
1 ponto – quando as três figuras forem imperfeitas, mas dessemelhantes.
zero – quando as três figuras forem todas iguais (três tentativas de quadrado, três
células, três simples rabiscos) ou apresentarem desenhos quaisquer de invenção (uma
casa, um balão, por exemplo).
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b) Teste 2
Material
Uma folha apresentando sete figuras: caneca, chave, sapato, laranja, automóvel, gato,
mão (a Figura 9 mostra essa folha em tamanho reduzido; as Figuras 10 a 13 mostram os
seus elementos no tamanho original). Para facilidade do manejo, convirá colar essa
folha sobre um pedaço de cartolina, das mesmas dimensões, e que nada tenha escrito ou
desenhado no verso. Relógio que marque segundos.
Fórmula verbal
Apresentando a folha ou a cartolina, pela face em branco: Do outro lado desta folha (ou
deste cartão) estão umas figuras muito bonitas. Eu vou virar o cartão e você vai olhar
as figuras, sem dizer nada. Mas, depois que eu esconder as figuras vai dizer os nomes
das coisas que você viu. Depois de expor as figuras por trinta segundos, e de haver
voltado a folha, ou o cartão, escondendo as figuras, deve-se perguntar: Que foi que você
viu? Se a criança for tímida, acrescente-se: Diga o que você viu... Que mais?... Que
mais?... Se a criança iniciar a enumeração à vista do cartaz: Espere. Só fale quando eu
mandar.
Avaliação
Esta prova tem por fim informar sobre a memória imediata da criança, sua extensão e
fidelidade. Ao mesmo tempo, nos dirá de certas deficiências de vocabulário, repetição
automática de séries, imaginação. Convirá por isso tomar nota das palavras ditas pela
criança. Não importa o nome exato, mas a evocação satisfatória de cada coisa
representada.
3 pontos – se a criança disser o nome das sete figuras.
2 pontos – se disser os nomes de 4 a 6 figuras.
1 ponto – se disser de 2 a 3.
zero – se disser apenas 1 ou não disser nada.
Consideram-se certas respostas como fruta por laranja, carro por automóvel, bicho por
gato, etc. No caso de repetição automática de séries que não figuram no cartaz, a nota
também será nula ou zero.

157

Figura 9 – Folha (tamanho reduzido) com os elementos usados no Teste 2
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c) Teste 3
Material
Papel e lápis, como no teste 1.
Fórmula verbal
O examinador, ao lado direito da criança, aponta com o dedo indicador para a frente,
tendo o braço um pouco dobrado: Olhe bem o que meu dedo vai fazer aqui. (Reproduz
no ar a figura A). Faça agora, com o seu dedinho, o que eu fiz com o meu dedo. Bem.
Agora desenhe a figura que você fez no ar, neste papel. Depois que a criança tenha
desenhado: Agora, outra figura. Faça isto com o seu dedo. (Reproduz no ar a figura B).
Bem. Agora desenhe no papel a figura que você fez no ar. Depois que a criança tenha
desenhado: Agora a última. Faça isto! (Reproduz a figura C). Muito bem! Agora faça
no papel essa última figura que você fez no ar.

Figura 14 – Figuras A, B e C para o Teste 3

Observação:
Esta prova é, entre todas, a de técnica mais delicada. A criança não deve ficar à frente
do examinador, mas a seu lado, de modo que tenha o mesmo ponto de vista. O centro
de cada figura traçada no ar pelo examinador deverá ficar sensivelmente à altura dos
olhos da criança. Atender às dimensões indicadas para cada movimento. Os
movimentos devem ser vagarosos. O da primeira figura não deve ser interrompido; o da
segunda e o da terceira exigirão rápida pausa em cada ângulo do traçado.
Avaliação
O examinador deverá registrar sua impressão quanto aos movimentos feitos no ar pela
criança, e, bem assim, quando ela os faça com direção diferente da sugerida para cada
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traço. Isso não influirá na avaliação numérica, mas interessará ao estudo individual. A
avaliação se fará apenas pelos desenhos da criança, deste modo:
3 pontos – boa reprodução de cada uma das três figuras, isto é, reprodução global de sua
forma com senso geral da proporção de cada elemento, não sendo as figuras invertidas
ou como que vistas ao espelho.
2 pontos – boa reprodução de duas figuras, qualquer que seja a imperfeição da outra; ou,
quando as três figuras forem reconhecíveis, e não invertidas, ainda que com menor
atenção à proporção de seus elementos.
1 ponto – boa reprodução de uma só figura, sendo irreconhecíveis as demais, ou,
quando as três figuras, mesmo imperfeitas, forem diferentesuma das outras.
zero – três traçados iguais, de um modelo qualquer imaginado pela criança, ou, embora
diferentes, quando em nada lembrem os movimentos sugeridos.
d) Teste 4
Fórmula verbal
Vou dizer sete palavras. Você preste muita atenção, porque depois vai dizê-las também.
Escute: árvore – cadeira – pedra – cachorro – flor – casa – peteca. Repita agora o que
eu disse. Se a criança parar na enumeração: Está bem! E que mais? (A lista de palavras
deve ser pronunciada em voz natural e pausada, mas sem cadência especial ou
sublinhação em qualquer delas).
Avaliação
Anotar as palavras que forem ditas pela criança, com os erros de pronúncia que, por
acaso, venha a cometer. Será subsídio para o estudo individual do aluno. A avaliação
será, porém, apenas numérica:
3 pontos – reprodução das sete palavras.
2 pontos – reprodução de 4 a 6 palavras.
1 ponto – reprodução de 2 ou 3 palavras.
zero – reprodução de uma só palavra, ausência de reprodução, ou enumeração de série
completamente diversa.
e) Teste 5
Fórmula verbal
Você gosta de histórias? Vou contar uma. Preste atenção porque depois você vai me
contar esta mesma história. (Pausa) Maria comprou uma boneca. Era uma linda
boneca de louça. A boneca tinha os olhos azuis e um vestido amarelo. Mas, no mesmo
dia em que Maria a comprou, a boneca caiu e partiu-se. Maria chorou muito. (Pausa)
Agora Você conte esta mesma história. Se a criança iniciar a narração e hesitar, deve-se
dizer: Que mais?
Variante: Para meninos, poderá ser usada esta outra historieta: João comprou um
cavalinho. Era um bonito cavalinho de massa. O cavalinho tinha as pernas pretas e o
corpo amarelo. Mas, no mesmo dia em que o João o comprou, o cavalinho caiu e
quebrou. O João chorou muito.
Os elementos em uma e outra história são simétricos: três ações capitais (comprou,
quebrou, chorou); três minúcias: de louça, olhos azuis, vestido amarelo, na primeira; e
de massa, pernas pretas e corpo amarelo, na segunda).
Avaliação
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Anotar a narração da criança:
3 pontos – se a reprodução indicar as três ações capitais (comprou, partiu e chorou) e,
bem assim, as três minúcias.
2 pontos – se as três ações e uma minúcia.
1 ponto – se tão-somente as três ações, ou duas ações e minúcias.
zero – se duas ações apenas, ou uma ação e minúcias.
f) Teste 6
Fórmula verbal
Diga alto: Cavalheiro! (pronuncie devagar mas sem escandir as sílabas). Muito bem.
Agora eu vou dizer outras palavras e você as vai repetindo: Tombadouro –
Pindamonhangaba – Nabucodonosor – Desengonçado – Sardanapalo – Constantinopla
– Ingrediente – Cosmopolitismo – Familiaridade – Itapetininga. (Depois de cada
palavra, o examinador aguarda a repetição da criança, anotando as palavras que forem
mal reproduzidas. Se a criança falar em voz baixa, deve-se dizer: Mais alto! Se
atropeladamente, deve-se aconselhar: Mais devagar!)
Avaliação
Pelas palavras reproduzidas acertadamente:
3 pontos – nove ou dez palavras.
2 pontos – de cinco a oito.
1 ponto – de duas a quatro.
zero – uma ou nenhuma.
g) Teste 7
Material
Uma folha de papel, com os desenhos da Figura 15. A impressão ou risco deve atingir
os dois bordos do papel, tal como está indicado, e no mesmo tamanho. Uma tesoura
comum tamanho médio, de preferência com pontas que não sejam agudas. Relógio que
marque segundos.
Fórmula verbal
Você vai cortar este desenho, o mais depressa que você puder, passando a tesoura bem
pelo meio do risco. Assim! (indica-se a operação, dando um ligeiro corte no início do
traço sinuoso; coloca-se a tesoura sobre a mesa). Pode começar. (Marca-se um minuto)
Pare! Muito bem. Agora corte no outro risco. Pode começar. (Marca-se um minuto)
Pare! Muito bem. (Se acaso, de início, a criança não compreender a ordem, devemos
repetir a fórmula verbal, sem alterá-la).
Avaliação
A avaliação terá em vista a quantidade e a qualidade do trabalho. Assim:
3 pontos – cortando a criança mais de metade de cada desenho, no tempo marcado de
um minuto, para cada, sem que tenha saído do traço.
2 pontos – cortando mais de metade, saindo do traço; ou, embora respeitando o traço,
cortando menos de metade.
1 ponto – cortando com regularidade relativa, até metade num dos desenhos, e parte do
outro.
zero – não respeitando de modo algum o traçado.
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h) Teste 8
Material
Relógio que marque segundos. Papel com cem quadrículas de um centímetro quadrado,
cada uma, como está indicado no modelo da Figura 16. Lápis nº 2, ou melhor, de cor. O
experimentador deve estar do lado da criança, não à sua frente.
Fórmula verbal
Você vai fazer um pontinho bem forte, em cada quadrinho destes, o mais depressa que
você puder. Assim... (Fazem-se três pontinhos, nas três quadrículas da linha superior, da
esquerda para a direita. Põe-se o papel na posição conveniente para a criança, e entregase-lhe o lápis). Comece. (Marcam-se 30 segundos). Pare.

Figura 15 – Modelo para o recorte (tamanho natural) do Teste 7

Observação:
Se a criança fizer tracinhos, ou cruzinhas, ao invés de pontos, deve-se observar, sem
interromper o trabalho: Não quero risquinhos, quero um pontinho em cada casinha,
como eu ensinei.
Avaliação
Contam-se os pontinhos, exceto aqueles que tiverem sido feitos pelo examinador, para
demonstração inicial da técnica. Todos os pontinhos serão contados, mesmo quando
mais de um tenham caído na mesma quadrícula. Os tracinhos serão desprezados, porém.
A notação é a seguinte:
3 pontos – mais de 50 pontinhos.
2 pontos – de 26 a 50.
1 ponto – de 10 a 25.
zero – menos de 10.
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Se a criança não seguir a ordem sugerida (da sua esquerda para a direita) deverse-á
anotar o fato.

Figura 16 – Quadriculado para pontilhação (tamanho natural) do Teste 8
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