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PREFACIO 

______ 

 
De que forma, e até que ponto, a escola primaria tem manifestado a sua influencia na 

formação da mentalidade popular no Brasil? Podem ser apreciados aspectos caracteristicos 

dessa influencia, segundo a variação das formas politicas e dos systemas escolares 

empregados? E o resultado de taes indagações permitte-nos propôr novas formas e systemas, 

para que a escola venha a ganhar em força constructiva?  

Taes são os importantes problemas que o professor Estevão Pinto aqui define e 

procura resolver. Fazendo-o, encara primeiro a escola, em face de nossa evolução social e 

politica, demonstrando que as instituições pedagogicas, como as juridicas e as do proprio 

Estado, resultam não simplesmente do arbitrio dos que governam, mas de um complexo de 

causas mais extensas e profundas. Repetindo Oliveira Vianna, salienta o espirito rural das 

populações primitivas do Brasil, o poder omniproducente dos dominios ruraes do periodo 

ante-republicano, a dissociação de classes e a desprotecção do homem do povo. Traça de 

modo breve, mas suficientemente claro, a evolução dos costumes familiares e da educação da 

mulher, como por outro lado, a das soluções politico-administrativas dos estadistas 

republicanos. Esboça o desenvolvimento do ensino publico, no paiz, para evidenciar, então, 

os resultados de nosso estado social e politico, atravez de inqueritos realisados nas escolas. 

Sobre tal massa de documentação, intelligentemente systematizada, conclue por mostrar 

como a escola pode e deve influir, de modo mais profundo e organico, na formação da 

mentalidade popular.      
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A escola de que carecemos não será, para isso, a que se limite a ensinar a ler, 

escrever e contar. A’ luz do proprio resultado da escola tradicional, no paiz, a que se deve, 

em grande parte pelo mennos, aquillo que o A. chama << a crise de regimentos democraticos 

>>; como apoio do estudo cauteloso e objectivo das falhas do systema escolar de um dos 

grandes Estados do norte, neste volume apontadas de modo preciso e seguro, porque 

baseadas em numeros; e com a visão do que, em paizes de mais adeantada cultura já se 

realisa, o A. aponta-nos o caminho de uma escola popular amplamente socialisada e 

socialisadora. Não fica nas formulas geraes. Como consequencia dos pacientes inqueritos 

que realisou, indica-nos os remedios, muitos dos quaes já plenamente victoriosos, no 

estrangeiro e nalguns pontos do paiz, e outros originaes. Entre os primeiros, insiste no valor 

das instituições peri e post-escolares e, principalmente, das Associações de Paes e Mestres. 

Por essas instituições, a escola logra adaptar-se ás necessidades do meio social, e 

automaticamente se revitalisa, isto é, perde muito de seu trabalho formal, para fazer penetrar 

as lições da vida verdadeira, das preocupações naturaes da familia e da communidade a que 

serve. Mas o professor Estevão Pinto vae adeante, e demonstra como a escola deve guiar e 

preparar as aptidões profissionaes dos alumnos, com a orientação e selecção vocacional, as 

classes selectivas e o trabalho em communidade. 

Não partindo, como vimos, do estudo das conclusões da moderna psychologia, ou da 

comparação dos novos systemas em ensaio, ou já consagrados, com base nessas conclusões, 

mas ensaiando o methodo sociológico, pelo estudo das instituições nacionaes, e procurando 

nos defeitos que ellas apresentam, verificar até que ponto chega a responsabilidade da 

escola, o A. conclue por estabelecer os meios de cura, que são, em resumo, os da <<escola-

nova>>. 

Este volume faz meditar. Apparece, tambem, como rara opportunidade. Se a carencia 

de estudos superiores de educação no Brasil obslado que chegue até nós, de maneira mais 

ampla, como seria de desejar-se, o vigoroso sopro de renovação so- 
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ciologica que, no estrangeiro, vem animando toda uma sadia politica de reconstrucção 

educacional, é profundamente confortador verificar como,  quasi desajustados, de todo, os 

nossos auto-didactos se empenham, corajosamente nestes estudos e não só agitam, com apoio 

em indagações muito sérias, os problemas fundamentaes da moderna pedagogia, mas 

procuram sentil-os atravez do prisma das nossas realidades. 

As bases da renovação sociológica na educação já passaram do capitulo das 

discussões academicas, das simples proposições mais ou menos abstractas, para o terreno 

solido das pesquisas objectivas, de que este formoso ensaio nos dá exemplo. Vão sendo assim 

realisada a prophecia de John Dewey que, ha cerca de trinta annos, num succinto estudo, << 

The Educational Situation>>, procurava demonstrar que os problemas de educação 

deveriam reflectir as necessidades sociaes, estudadas de modo real e positivo, porque, como 

processo de creação e desenvolvimento, a educação necessita de um programma social. Esse 

programma deve dar um amplo entendimento da vida e um mais nitido senso da 

interdependencia da vida em comunidade. Não se alimenta, porem, com palavras, mas com 

factos. E, desse modo, para que possa vir a estabelecer-se de forma precisa, no Brasil, 

necessita da multiplicação de estudos como este, applicados a cada zona historica e de 

producção economica. O estudo do professor Estevão Pinto é um eschema e uma directiva. 

Sigam-na sem temores, os que crêm na capacidade renovadora da escola. 

Rio, fevereiro de 1932.  

LOURENÇO FILHO     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I PARTE 

A ESCOLA, EM FACE DE NOSSA EVOLUÇÃO 

SOCIAL E POLITICA  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO I 

Alguns aspectos da evolução social do Brasil 

§ 1. – O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO BRASIL EM FACE DE SUAS 

NECESSIDADES ECONOMICAS 

 

1. O espirito rural das populações primitivas do Brasil. – A synthese da nossa 

evolução politica já se acha feita, em grande parte, na obra lapidar de F. J. Oliveira 

Vianna. 

            Começámos, observa esse notavel pensador brasileiro (
1
), da grande para a 

pequena propriedade, ao contrario dos outros povos, que evoluiram da pequena para a 

grande propriedade. Em favor do caracter tão excentrico de nossa evolução dominical 

contribuíram dois poderosos motivos, - o meio phsyco propicio ao desenvolvimento das 

vastas culturas e o meio social, composto, em sua maioria, de aventureiros ou fidalgos 

arruinados, cuja principal ambição era a riqueza facil e immediata. Os colonos, obriga-  

 

 

  

                                                           
(

1
) O povo brasileiro e sua evolução, em Recenseamento do Brasil, obra pub. Directoria Geral de Estatistica, 

(Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio), Int,. I, pag. 282 e seg., Rio de Janeiro, 1922.  
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dos a explorar a terra, tinham tentado fundar as pequenas culturas peninsulares; mas estas 

foram logo eliminadas pelas culturas tropicaes (o cacau, o fumo, o algodão e a canna de 

assucar). 

Dos productos tropicaes foi a canna de assucar, a principio, o mais distinctivo, o que 

dava a seus donos uma feição mais ou menos aristocrática. Como, porém, nem todos tinham 

capital para montar as rudes fabricas coloniaes de fazer assucar, numerosos capitalistas se 

dedicaram á pecuaria, sobretudo na zona do nordeste, por ser esta uma das regiões mais 

adaptaveis de tal genero de industria (¹). Esse movimento pastoril intensificou-se rapidamente 

e preparou o caminho, que mais tarde deveria ser palmilhado pelos lavradores-soldados do 

cyclo das bandeiras. 

2. Meio de classificação social no periodo pre-monarchico. – No periodo pre-

monarchico da nossa historia, em summa, o << unico meio de classificação social estava na 

posse e na conquista de latifundios >>. A razzia ao íncola era apenas uma actividade 

preliminar ou episodica. O mesmo pode se dizer quanto a caça ao ouro – illusão a que Peschel 

attribuia a causa do povoamento da America. O caçador de indios ou o caçador de pepitas 

acabava sempre por se tornar o grande proprietario, o grande fazendeiro, o grande senhor de 

engenho (²). 

 

_________________ 

(1)  F.J. Oliveira Vianna, IBID., pags. 285/289. 

(2)  Em geral, os nossos professores incutem no animo das crianças uma idéa  falsa do processo de 

colonização  empregado pelos portuguezes no Brasil. Tratam de lastimar a escravidão e pôr em relevo a 

prosperidade da colonização européa nos Estados-Unidos. 

              È um preconceito erroneo, que se deve combater. 

Sem escravos nenhuma nação começou, disse-o O, Martius. A propria colonização chamada 

puritana, na Ámerica do Norte, recorreu á escravidão. A queda do domínio hollandez no nordeste foi, 

em grande párte, devido a política anti-rural da Companhia das Índias Occidentaes, que não enviou ao 

Brasil escravos e gente para o trabalho dos campos. Na boreal os colonose europeus encontraram na 

natureza, senão igual, pelo menos pouco differente da natureza materna; o mesmo não se pode dizer em 

relação ao nosso caso.       
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3. Os dois typos sociaes mais distintos da era colonial. – As duas paisagens 

distintas do periodo colonial, - a paisagem dos cannaviaes e a paisagem dos pastos, - 

desenvolvem typos sociaes correspondentes a cada uma dellas. O typo creado pela paisagem 

dos cannaviaes era socialmente superior ao typo creado pela paisagem dos pastos. Observa o 

autor do Povo brasileiro e a sua evolução que na região dos cannaviaes se encontravam os 

homens mais bem dotados para a vida publica, ao passo que na região do pastoreio a selecção 

se fizera menos rigorosamente: o criador de gado superava o agricultor apenas no espirito 

combativo e nos habitos fragueiros, que era obrigado a cultivar <<pela sua maior internação 

sertaneja e pelo seu contacto mais direto com o gentio>>. 

Era natural que essas duas paisagens desenvolvessem uma organização de trabalho 

baseada sobretudo na escravidão. 

Nos engenhos de assucar, sociedades complexas e quase economicamente 

independentes, havia um verdadeiro regime neo-feudal, com escala hierarchica, que começava 

pelo senhor de engenho e ia terminar no trabalhador de enxada e no escarvo. 

4. Poder omniproducente dos dominios ruraes no Brasil ante-republicano. – 

Insulados no immenso  

    

___________________ 

Entre as proprias raças colonizadoras, oriundas da península iberica, havia uma grande differença de 

methodos. Em um artigo publicado no jornal A Provincia, do Recife, edição de 28 de fevereiro de 1929, o 

intellectual allemão Rudiger Bilden salientou a divergencia entre o processus da colonização espanhola e o 

processus da colonização portugueza. Emqunto o espanhol, diz o publicista, com a espada e a cruz na mão, sahía 

em busca de ouro o de catechumenos, o lusitano, <<realista e prosaico, dedicado á lavoura, tornava a região, que 

lhe coubem de partilha no novo mundo, uma grande colonia agricola, que durante varios seculos foi a terra 

proverbial do pau-brasil, do assucar, do tabaco e de outros productos tropicaes>>. Acresce que a colonização dos 

Estados-Unidos foi obra para qual concorreram francezes, ingleses, espanhoes e hollandezes, ao  passo que a 

colonização do Brasil tinha sido obra de um só e unico povo. Esta ultima observação pertence a outro allemão, 

que escreveu sobre o Brasil, - Henrique Handelman, autor de uma Geschichte von Brasilien, editada em Berlim 

no anno de 1860.        
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Highland brasileiros, os dominios ruraes se viram <<forçados a viverem por si mesmos, de si 

mesmos e para si mesmos>> (¹). Eram nucleos omnipruducentes. Compravam só o << ferro, o 

sal, a polvora e o chumbo >>. Mantinham um verdadeiro exercito de operarios. O proprio 

panno do vestuario se fiava e tecia nas fazendas e engenhos. Constituíram-se, afinal, no Brasil 

ante-republicano, em sociedades muito heterogeneas ou complexas, - os << clans fazendeiros 

>>, - formadas de classes sociais superpostas e differenciadas, definidas assim por O. Vianna: 

O << clan fazendeiro é uma associação caracteristica do nosso mundo rural. No presente, subsiste muito 

desagregado e incoherente; nos primeiros tempos da colonização, porém, a sua estructura é poderosíssima. Nele 

se agregam então todos os serviçaes do domínio, todos os seus rendeiros e mais as classes que habitam as 

pequenas villas, aldeias e povoações, disseminadas pelo interior: pequenos commerciantes de aldeias, os raros 

pequenos proprietarios existentes, os officiaes de officios manuaes, os chefes de pequenas industrias urbanas, e 

os pequenos funcionarios da administração local >> (²).      

5. Condição dos centros urbanos: seu primitivo rudimentarismo. – Mas (dirão 

evolução social do Brasil apenas se operou na estructura das populações ruraes? De certo que 

não. No periodo colonial, todavia, a vida social campestre sobrepujou a vida social urbana. 

Como bem observa um autor, o << urbanismo é condição modernissima de nossa 

evolução social >>. Em sua maioria, as cidades brasileiras são << compostas de aldeias em 

ponto grande, offerendo, pela índole de sua gente e aspectos de seus costumes, numa feição 

francamente rural >> (³). 

 

_______________ 
(1) F. J. Oliveira Vianna, Populações meridionaes do Brasil, I, pag. 123 S. Paulo, 1920. 

(2) F. J. Oliveira Vianna, O povo barsileiro, etc., ib,, I, pag. 291 

(3) O Recife, por exemplo é uma cidade que deve a maior parte 
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E’ verdade que alguns senhores de engenhos e fazendeiros, descendentes de velhas 

linhagens fidalgas da península, installavam casas na cidade e ahi exhibiam uma vida 

relativamente faustosa. Mas esse acondicionamento era instavel. Quem resolvia lidar com 

engenhos, escreveu-o Antonil, em 1711, <<ou se ha de retirar da cidade, fugindo das 

ocupações da republica, que obrigam a divertir-se; ou ha de ter actualmente duas casas 

abertas, com notavel prejuizo onde quer que falte a sua assistencia, e com dobrada despesa>>. 

Por isto o vasto ecúmeno attrahia as populações e arrastava á decadência os centros urbanos 

coloniaes (¹). 

Com razão observa João Ribeiro que a riqueza de nossas cidades coloniaes era movel 

e precaria e  

_____________ 

 de suas vidas aos engenhos de assucar. A essas toscas almanjarras coloniaes, que serviram de assunto ás mais 

bellas  águas-fortes  de Franz Post, e que Tollenare comparava ás grandes  (palavra ilegível) francesas da 

Beauce. 

Cabe, incontestavelmente, aos senhores de engenho de Pernambuco o papel principal no processus 

evolutivo da cidade. Toda a historia do Recife, por exemplo, é a historia do senhor de engenho. 

Duarte Coelho era senhor de engenho. Senhores de engenho foram Jeronymo o Torto, Jorge de 

Albuquerque, Vidal de Negreiros, João Fernandes Vieira, os Cavalcantes. A Guerra dos Mascates foi uma luta 

de senhores de engenho. Foram elles que venceram a Hollanda orgulhosa dos Marnix e dos Oranges. Elles que 

traçaram as mais bellas  paginas na historia nordestina. 

O Recife deve tres quartos de seu territorio aos velhos engenhos de canna, que ainda hoje, felizmente, 

conservam o pittoresco de seus nomes, – Monteiro, Giquiá, Torre, Magdalena, Varzen, Casa Forte, Apipucos, 

Dois Irmãos. 

Os velhos engenhos de Pernambuco foram até cenáculos de conspiradores ou reductos de combates, nos 

quaes,  – eis a nota interessante, – as donas de engenho tomavam,  muita vez, uns ares mais ou menos heroicos 

de matronas romanas do tempo dos Gracchos. 

(1) F. J. Oliveira Vianna, Populações meridionaes, etc., I, pag. 12 e seg. – << Este e cem outros factos 

semelhantes dizem e demonstram que o brasileiro, entregue aos seus proprios pendores e instintos, antes de tudo, 

um homem do campo, como os romanos do tempo de Cincinatus. E’ este o traço realmente caracteristico do seu 

caracter. Bryce, aliás, profundo e genial conhecedor de povos e de raças, aqui chegando, e sem sequer ter sahido 

dos centros urbanos mais civilizados, com um só relance de seu olhar experimentadissimo, logo o reconheceu. 

Demais, pode ter instintos urbanos um povo que, ha cerca de vinte annos, não possuia, em todo o immenso 

territorio, uma unica capital digna deste nome, nem mesmo a capital do paiz, F. J. Oliveira Vianna. Pequenos 

estudos de Psychologia socila, pags. 17 e 18, S. Paulo, s/d.  
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a verdadeira base economica do Brasil, desde aquelle tempo, a agricultura (¹). 

A capacidade omniproducente das grandes fazendas e engenhos coloniaes tinha o 

poder de tudo << simplificar >>. 

Como taes latifundios pouco ou nada comprovam, o commercio e as pequenas 

industrias desenvolviam em torno delles uma vida parasitaria, e, consequentemente, nucleos 

urbanos atrophiados e humildes. 

<< Como na sociedade romana dos primeiros tempos, segundo Plínio (assim se exprime ainda o autor 

do Povo brasileiro e sua evolução), as classes urbanas não gozavam aqui de nenhum credito – e só a classe rural 

tem importancia. Diante dos grandes latifundios não se erguem como organizações autonomas e influentes: ao 

contrario, ficam sempre na dependencia delles. Não exercem , nem podem exercer aqui, a função superior que 

exercem, diante da oligarchia feudal, as communas medievaes. Falta-lhes para isto o espírito corporativo, que 

não chega a formar-se. São meros conglomerados, sem entrelaçamentos de interesses e sem solidariedade moral. 

Em synthese: nem classe commercial: nem classe industrial; nem corporações urbanas. Na amplissima 

area de latifundios agricolas, só os grandes senhorios ruraes existem. Fora delles, tudo é rudimentar, informe, 

fragmentario. São os grandes dominios como que focos solares: villas, industrias, commercio, tudo se offusca 

diante de sua claridade poderosa >> (²). 

           Dissociações de classes e desprotecção do homem do povo. – Observa Oliveira Vianna 

que na Inglaterra o gentleman e o farmer tinham os seus interesses estreitamente entrelaçados. 

Entre nós, porém, as relações existentes entre a aristocracia rural e o proletariado livre do 

campo eram frageis, por que os senhorios tinham os escravos, ao quaes se encarregavam da 

maior parte dos serviços dominicaes. Do mesmo modo, o proletariado rural não dependia 

economicamente dos senhorios, porque áquelles 

____________ 

(¹) Historia do Brasil, pags. 103 e 104, Rio de Janeiro, 1923. 

(²) F. J. Oliveira Vianna, Populações meridionaes, etc., I, pag. 130 
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era facil  a emigração e o arranjo de novo lote nos domínios vizinhos. 

Dessas dissociações de interesses, resultou a frouxidão dos laços de solidariedade 

entre as classes dos senhorios dominicaes e as outras classes inferiores ou menos 

favorecidas. Estas viviam agregadas aos primeiros exclusivamente por necessidade de defesa 

contra os potentados do lugar (os capitães-môres, os juízes, etc,), pois nenhuma instituição 

politica os amparava ou não podia amparar. 

Com razão lembra o citado autor que, se perguntarmos a um cidadão suisso, ou a um 

aldeão inglez, que se receia a violência de alguma autoridade, elle, de certo responderá que 

não, porque é autônomo e livre. O mesmo não aconteceria como o nosso homem do povo. E 

accrescenta: 

<< O homem que não tem terras, nem escravos, nem capangas, nem fortuna, nem 

prestigio, sente-se aqui, praticamente, fora da lei. Nada o ampara. Nenhuma instituição, nem 

nas leis, nem na sociedade, nem na família, existe para a sua defesa. Tudo concorre para 

fazel-o um desilludido histórico, um descrente secular na sua capacidade pessoal para se 

affirmar por si mesmo. Desde os primeiros deis de colonização, sempre se vê diante dos 

poderosos, das suas cúbicas, das suas arrogancias das suas animosidades, tímido, 

pusillanime, receioso, escolhidiço. 

................................................................................................................................... 
Dahi dessa educação histórica, esse espírito de clã, que domina por inteiro a mentalidade das nossas 

classes inferiores >> (¹).  

 

7. O imperio e a phase sedentaria. – Passado o periodo mais intenso do movimento 

expansionista do sertão (1650 – 1750), eis que os grupos moveis dos sertanistas e 

bandeirantes se sedentarizaram e agglomerearam nos povoados  dominios  do interior bra- 

__________________ 
(1) F. J. Oliveira Vianna. Populações meridionaes, etc., I, pags. 161 e 163. – Ler, tambem, pags. 267/283. 

– << Nós, brasileiros, conhecemos e sentimos a vida do homem independente; não conhecemos, nem 

sentimos, nem podemos conhecer e sentir, a vida do homem livre, como reconhecem e sentem, por 

exemplo, os anglo-saxões >> , ib., pag. 314       
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sileiro: a phase sedentaria  e pacifica substituira a phase instavel e bellicosa. 

<< Os habitos proprios às populações sedentarias e agrícolas se consolidam nas tradições ruraes: os 

sentimentos se abrandam, os instintos agressivos e predatorios da phase conquistadora cedem lugar às affeições 

tranquillas e suaves, elaboradas no recesso dos lares estaveis e pacificos. 

O longo periodo do Imperio, comparado com o periodo anterior, é, por isso, um remanso amoravel e 

ameno, onde domina uma aristocracia rural, majestosa na sua grandeza moral e soberbamente assentada sobre 

bases economicas de perfeita estabilidade: o criatorio, a canna de assucar, o café. 

O gosto pela vida rural, por outro lado, se apura e refina, despindo-se dos aspectos grosseiros do periodo 

da conquista: a posse de um latifundio fazendeiro se torna uma aspiração commum a todos os espiritos amantes 

da tranquilidade e da paz. Os elementos de escol social, os politicos em evidencia, os estadistas, como todos os 

que querem possuir um pouco de autoridade social, procuram o ponto de apoio de um dominio rural; de modo 

que na vida publica e privada agem com o decoro, a independencia e a hombridade, que só podem ter aquelles 

cujo problema de subsistencia está resolvido de uma maneira estavel e cabal. 

..................................................................................................................................................... 

Essa aristocracia rural é que fornece todos os elementos dirigentes da politica do periodo Imperial. Os 

cargos da administração local, nos municipios e nas provincias, são preenchidos por Ella. Della, a juventude 

que aflue para as academias superiores de norte a sul, em Recife, na Bahia, em São Paulo, no Rio, e dahi para 

os campo das profissões liberaes e para as altas espheras da vida parlamentar e politica do paiz. 

Contribue para isso poderosamente o advento de uma cultura, que vae ser, no IV seculo, o principal 

fundamento dessa aristocracia rural. E’ o café. 

..................................................................................................................................................... 

O latifundio cafeeiro, como o latifundio assucareiro, tem uma organização complexa e exige capaitaes 

enormes; pede tambem uma administração habit, prudente e energica. E’, como o engenho de assucar, um 

rigoroso seleccionador de capacidades >> (1).                               

8.O declinio da aristocracia rural e a republica – Com a abolição do elemento servil, em 

1888, ini- 

_______________ 

(1) O povo brasileiro, et., ib., pags. 303 e 304. 
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ciou-se o declinio da aristocracia territorial. A organização dominical, que tinha por base a 

escravidão, foi inteiramente refundida e modificada. E se operou, então, nos primórdios da 

republica, o phenomeno mais interessante e moderno de nossa evolução social: o 

centripetismo, ou seja, o exodo das populações ruraes para os centros urbanos, que o 

elemento industrial agravou ainda mais. 

Essa tendencia, de origem recente, inverteu os aspectos: as cidades tomaram a importancia e 

o papel, que antes cabia aos centros dominicaes e ruraes do paiz. 

 

§2. – O DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM FACE DA FAMILIA BRASILEIRA 

1.O patriarchalismo da familia brasileira primitiva. – A familia brasileira desenvolveu-

se no puro regime patriarchal dos dominios ruraes, os quaes eram, como já vimos, 

verdadeiros centros omniproducentes, onde o senhor de engenho, ou o fazendeiro, 

representava um papel accentuadamente biblico.  

Era natural que esse patriarchalismo cercasse de um ambiente arabesco a nossa vida 

familiar primitiva. 

Segundo um documento hollandez de 1638, de fonte official, pertencentes aos archivos 

de Haya, publicado no numero 34 da Revista do Instituto Archeologico e Geographico 

Pernambucano, as mulheres do nordeste brasileiro, por essa epoca, custosamente vestidas, 

embora ataviadas de joias falsas, só saíam cobertas, << carregadas em uma rêde, sobre a qual 

se lançava um tapete, ou mettidas em um palanquim, de modo a serem vistas somente por 

seus amigos e amigas >>. E, diz ainda o referido documento:   

 

2.  E. PISTO – A escola e a formação da mentalidade do Brasil  
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<< Quando iam visitar, primeiramente mandavam participar; a dona da casa sentava-se sobre um bello 

tapete turco de seda, estendido no soalho, e esperava suas amigas, que tambem se sentavam a seu lado, á guisa 

dos alfaiates, tendo os pés cobertos, pois seria muito vergonhoso deixar ver os pés. 

..................................................................................................................................................... 

Os homens eram mui ciosos de suas mulheres; traziam-nas sempre fechadas, reconhecendo que os de sua 

nação eram inclinados a corromper a mulheres alheias >> (¹)  

2.  Costumes familiares e educação da mulher nos começos do seculo XIX. – A 

educação semi-arabesca da familia brasileira ainda era quasi a mesma do tempo dos 

hollandezes, nos começos do seculo XIX. Excepto nas grandes festas religiosas do anno, ou 

na estação do calor, quando se sentavam nos degraus das escadas externas de suas casas, as 

familias nunca se viam, observava o inglez Koster, em 1810 (²). 

Koster conseguiu surprehender uma reunião familiar em casa de certo agricultor 

pernambucano, abastado e notavel. Era << o anniversario da dona da casa; as mulheres 

achavam-se em um aposento e os homens em outro. Como de costume houve jogo de 

baralho e de gamão; na conversa, porém, pouca liberdade e satisfação. Ao jantar as senhoras 

sentaram-se em um dos lados da mesa e os homens defronte >> (³). 

Alguns annos depois de Koster, outro estrngeiro, Tollenare, notava que, quando um 

senhor de engenho ia visitar outro, as senhoras não appareciam. << Passei dois dias em casa 

de um delles, homem prazenteiro e que me cumulou de amabilidades, e não vi a familia nem 

no salão nem á mesa. De outra vez 

______________ 

(¹) Breve discurso, etc., trad. de José Hygino, na Rev. do Inst. Arch e Geo, Pern., nº 34 pags. 172/174, 

Recife, 1887. 

(²) Viagens no Brasil, na Rev. do Inst. Arch e Geo, Pern., nº 51, pags. 77, 86 e 87, Recife, 1898. 

(³) Ibidem, pag. 84 
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cheguei, após o jantar, inopinadamente, a casa de um outro, cujo luxo annunciava maior 

gosto; percebi por terra um bordado, que parecia ter sido ali atirado com precipitação >>. E 

lastimava-se de não ter podido sondar os segredos do lar brasileiro. << Um negociante havia 

vivamente instado para que eu o fosse visitar no seu sitio; dirigi-me para lá uma tarde. Á 

minha chegada, as senhoras desappareceram e fiquei só no salão a palestrar com o dono da 

casa >> (¹). 

A autoridade do pater-familias, nessa epoca, não tinha limites. Era ele quem escolhia a 

profissão e a noiva do filho. Os irmãos cadetes pediam a benção ao mais velho. Os conjuges 

se tratavam por << senhores >>. Nota certo autor que a dignidade e a honradez tão 

caracteristica das nossas gentes ruraes é o resultado da actuação, por tres séculos, desses 

costumes patriarchaes. 

A educação das meninas, por essa mesma epoca, se limitava aos trabalhos caseiros. 

Quasi sempre, não sabiam ellas ler, nem escrever. Os pais favoreciam tal ignorancia << 

pour détruire, dês le príncipe, les moyens de correspondences amoureuses >> (²). Não é 

admirar, portanto, que Mary Graham notasse, em 1821, que << emquanto os pais da familia 

se entretinham na rua com os recem-chegados, as jovens pernambucanas se mostrassem tão 

habeis no uso dos signaes quanto as mulheres turcas, e que frequentemente um namoro é 

mantido por esse processo e assentado o casamento sem que um dos noivos tenha ouvido a 

voz do outro >> (³). 

Flagrantes dos costumes sociaes brasileiros re- 

______________ 

(¹) Notas Dominicaes, na Rev. do Inst. Arch e Geo, Pern., nº 61, pags. 407 e 443, Recife, 1904. 

(²) Debret, Voyage Pittoresque et Historique au Brésil, pag. 10, III,  Paris, 1839. 

(³) O assedio do Recife em 1821, na Rev. do Inst. Arch e Geo, Pern., nº 60, pag. 107, Recife, 1904.       
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ferentes aos começos do seculo XIX se encontram ainda em Henderson, F. Denis e outros 

autores. 

3. A familia brasileira depois da independencia: tendencias modernas. – Com o acto 

abolicionista de 1888, derruiu completamente a via patriarchal brasileira. Foi o nordeste a 

parte do Brasil << onde mais fundo se fez sentir o golpe da abolição contra a economia 

particular e a ordem social, que nella se baseava: houve senhores de engenho que se 

arruinaram de todo >> (¹). Acha Sylvio Romero que o desbarato da industria assucareira foi 

mais intenso, entre nós, do que a aristocracia das populações meridionaes dos Estados-

Unidos, após a guerra de secessão (1861 – 1865). 

Os engenhos e fazendas perderam as condições de estabilidade do periodo escravagista e 

esse poder omniproducente, que Ricardo Burton ainda pôde observar em 1869 (²). Os 

proprietarios viviam << a deslocarem-se para as cidades, para os balnearios, para o Rio >>; 

as estradas de ferro vieram facilitar o internato das moças do interior nos collegios da capital 

(³). As mulheres já eram vistas constantemente á janela, dando assim aquella impressão de 

ociosidade, que não passou despercebida a Dabadie. E as difficuldades, cada vez mais 

prementes, com que se deparavam os chefes de familia, afim de angariar os meios de 

subsistencia, diminuíram cada vez mais a interdependencia familiar, que, dahi avante, passou 

a existir apenas dos pais para os filhos menores. 

- A familia moderna tem, enfim, uma tendencia muito dispersiva e mundana, motivada 

pelo particularismo da educação paterna. 

_____________________ 

(¹) Gilberto Freire, Vida Social no Nordeste, no Livro do Nordeste, pag. 90, Recife, 1925. 

(²) The Highlands of the Brazil, pag. 38, Londres, 1869. 

(³) G. Freire, ibidem, pags. 79 e 83.               
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CAPITULO II 

Alguns aspectos da nossa evolução politica 

§ 1 – O MECANISMO POLITICO-ADMINISTRATIVO COLONIAL 

 

1.  Complexidade do problema: a politica de reajustamento da metropole – E’ Oliveira 

Vianna, incontestavelmente, o historiador que melhor aprofundou o segredo da evolução de 

nosso mecanismo politico-administrativo. 

Eis a synthese dos estudos desse eminente sociologo patricio. 

Aos estadistas coloniaes  se deparou um problema difficil: organizar um mecanismo 

politico-administrativo, que se pudesse adaptar ao << conjunto incoherente e heteroclyto >> 

dos nódulos iniciaes do povoamento portuguez no Brasil, caracterizado por sua << extrema 

dispersão >>, pela << crescente complexidade de sua estructura intima >>, e, emfim, pela << 

differenciação de suas bases geographicas >>.os focos primordiaes da colonização eram, de 

facto, extremamente dispersivos, por causa da distancia, que os separava (Olinda, Salvador, 

Ilheus, S. Vicente); a contextura intima complexa, devido aos elementos ethnicos e sociaes, 

que o formavam ( o que determinou, por exemplo, a criação de orgãos especiaes – os 

regimentos de homens pretos e pardos, os juizes de indios, os capitães do amto, etc.); a base 

geographica diffe-       
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renciadora (donde resultou a pulverização do poder central, fragmentado em uma porção de 

feudos ou capitanias independentes). 

O mecanismo politico-administrativo, que os estadistas coloniaes portuguezes montaram no 

Brasil, foi uma << obra admiravel de senso pratico, de senso social, de senso politico >>. O 

pensamento dominante era a unidade; mas, premidos pela tendencia regionalista e desintegradora, 

<<oriunda de extrema latitude da base geographica >>, transigiram e se conciliaram com o perigoso 

meio, que a finalidade historica puzera em suas mãos (¹). 

2.  Estabilidade e sossego das populações. – Afinal, o espirito de estabilidade e de sossego, que 

sobreviera áquelle outro espirito tão tumultuário e movel do periodo colonial, o qual muito se 

assemelhava ao dos barbaros da idade-média, – preparou o advento de nossa independencia politica. 

Com as sociedades humanas, – diz Oliveira Lima, – << ocorre o mesmo que com os individuos: 

emancipam-se quando attingem a maioridade >> (²). 

Cumpre notar, todavia, que essa madureza não se faz de grandes sacrificios: os barbaros da 

idade-média tinham o objectivo de trocar os seus rios brumosos e suas florestas humidas pelos céus 

clementes e pelas aguas calidas do Mediterraneo (é mais ou menos assim uma outra fase de Oliveira 

Lima), ao passo que aos nossos bárbaros tudo se afigurava ignoto e mysterioso. 

______________ 

(1) O povo brasileiro, etc., ib., pags. 347/369 

(2) Historia da Civilização, pag. 673, S. Paulo, 1921   
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§  2. – O PROBLEMA POLITICO-ADMINISTRATIVO APÓS O ADVENTO DE NOSSA 

INDEPENDENCIA  

 

1. Antagonismo entre o processo politico da colônia e o processo politico do império. – 

A politica de reajustamento dos estadistas coloniaes preparou << problemas tremendos e 

dias angustiosos >> aos estadistas do imperio e da republica.  

<< No fundo (sigamos ainda Oliveira Vianna), os problemas propostos aos politicos da 

Independencia são antagonicos aos resolvidos pelos politicos coloniaes. Diremos mesmo que o que 

aquelles têm a fazer, na obra de organização politica da nacionalidade, é uma reacção integral contra 

tudo o que fizeram estes. 

.................................................................................................................................................................. 

Os politicos coloniaes praticam o methodo de transacção crescente com a ação dispersiva dos 

agentes geographicos. Os ploiticos do império têm, como ponto supremo de sua politica constructora, 

justamente a reaccção systematica contra essa acção dispersiva e pulverizadora dos agentes 

geographicos. 

Os politicos coloniaes organizam, muito sabiamente, varios typos de governo local, conforme a 

natureza e o grau de complexidade dos nódulos sociaes: o dos districtos agricolas, o dos districtos 

fronteirinhos dos sul, o das regiões auriferas recem-descobertas, o das zonas de contacto com o 

gentio, nos altos sertões. Os politicos da independencia, ao contrario, são forçados a estender, em 

virtude do principio da igualdade, a uniformidade de um mesmo typo de organização politica a todas 

essas diversidades regionaes e locaes >> (¹). 

Eis os problemas que os politicos imperiaes tiveram que resolver – a unidade nacional, a 

formação do sentimento da patria unida, que se achava ainda mal definido. A principio, 

lançaram mão do prestigio moral e centripeto do imperador. Mas as idéas exoticas 

(liberalismo, federalismo, democracia), o exemplo da America do Norte. 

_____________ 

(1) O povo brasileiro, etc., ib., pag. 369       
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dos factores geographicos, que ainda actuavam poderosamente, – levaram os estadistas do 

imperio a ceder. 

2.  A evolução politico-administrativa dos estadistas republicanos. – Diante do exemplo 

do império, os homens públicos do novo regime, implantado em 89, << voltaram á 

conclusão colonial: a integridade da nação pela fragmentação do peoder >>. 

Por que? Por causa da << pressão dos factores geographicos >> (1). Fragmentado, 

assim, o poder, cada Estado se tornou uma potencia autônoma, com as seguintes tendencias 

comuns, segundo a observação de Oliveira Vianna: hegemonia crescente do poder executivo 

e reduccção crescente da autonomia municipal.     

<< Essas duas directirzes se objectivam, não apenas em habitos e praxes extra-legaes, mas 

mesmo no texto das leis ordinarias e nas sucessivas reformas contitucionaes e administrativas, a que 

se vêm entregando aos governantes e dirigentes estadoaes, nauma actividade incansavel, ha cerca de 

trinta annos. 

..................................................................................................................................................... 

Em summa, a super-estructura politica dos Estados se vae modelando num duplo sentido: da 

centralização e de argumento do poder pessoal dos presidentes. 

Essa formidavel omnipotencia dos presidentes de Estados obri- 

_____________ 

(1) L. Febvre acaba de insurgir-se contra o exagero do dogma Ratael, ou seja imperio do determinismo  

geographico sobre as sociedades humanas. E propõe substituir a palavra influencia pela palavra relações 

(rapports). Jamais nenhum facto natural exerceu sobre a vida humana uma acção puramente mecanica, cega e 

fatal, escreve-o o professor de Strasburgo. Entre o homem e o meio natural existe sempre a idéa, << Vidée qui 

se alisse et s’interpose>> (La Terra et l’ Evolution humaine, pag. 442, Paris, 1922). Ou, como diz Simiand, o 

homem age sobre a natureza tanto quanto a natureza age sobre o homem. De modo que a difficuldade está em 

descobrir quando o homem escapa ao meio natural pela acção do meio interior ou logico, que é a idéa. 

Sem negar o valor á these de Febvre, nota-se, entretanto, que ella se assemelha a um circulo vicioso, 

porque é um facto que a idéa surge primariamente da influencia do ambiente exterior, como no caso, por 

exemplo, do selvagem, que foi levado a construir a primeira ponte pela circustancia de ter encontrado um 

tronco de arvore accidentalmente caldo de uma a outra margem do rio.     
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ga os presidentes da Republica a uma politica de transações com as diversas situações dominantes 

nos Estados; politica que tem a sua culminancia no quadrieenio Campos Salles, com a politica dos 

Governadores.  

Estes, como conservam sob seu poder toda a machina eleitoral dos Estados, mandam ao 

Congresso Nacional representações, que são, na quase unanimidade, perfeitas expressões da sua 

vontade e interesses. Os presidentes da Republica, para atalhar opposições parlamentares, 

embaraçantes da sua acção administrativa , procuram, portanto, como é natural, angariar o apoio de 

diversas bancadas por meio desse unico expediente efficaz, que é servir aos interesses dos 

governadores para com isto conquistar-lhes a adhesão >> (1)   

Como, então, manter a unidade politica do paiz em uma base geographica tão dispersiva? 

Os estadistas republicanos tinham uma solução: intensificar os meios de communicação 

(serviço postal, rêde telegraphica, estradas, ferrovias, navegação). 

Em 1890, por exemplo, possuimos 9.973.087 metros de estradas de ferro; em 1º janeiro 

de 1929 o total se elevava a 32.000.281 (²). 

________________ 

(1)O povo brasileiro e sua evolução. Ib. pags. 391 e 392. 

(2)O Brasil Actual, pub. do Instituto de Expansão Commercial (Ministerio da 

Agricultura, Industria e Commercio) pags. 147 e 148, Rio de janeiro, 1930. 
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CAPITULO III 

Esboço do desenvolvimento do ensino publico primario no Brasil  

 

§ 1. ----- A ESCOLA E O PERIODO COLONIAL 

1.  Os jesuítas, nossos primeiros educadores. ------ Que papel coube á escola no 

processus da nossa formação social e politica? 

Vel-o-emos, em seguida. 

Foram, sem duvida algumas, os jesuítas os nossos primeiros educadores: remontam aos 

meados do seculo XVI os mais antigos << colégios >> fundados pelos padres ignacianos no 

Brasil. Melhoraram a condição servil dos indigenas; promoveram o trabalho profissional, 

inherente ás necessidades ás necessidades dos primitivos nucleos; corrigiram os vicios e 

maus habitos dos colonos; realizaram, enfim, os missionarios catholicos um trabalho social e 

educativo, vultuoso para uma epoca em que a metropole portugueza não comprehendia a 

necessidade da escola como auxiliar do Estado na acção politica, que este tinha de exercer 

sobre as comunidades coloniaes (¹). 

_____________ 

(1) Rocha Pombo, Historia do Brasil, V, pags. 724 e 725, Rio de Janeiro, s/d. – << Anchieta, a 

Spaniard of the Canary folands, ia culled the of Brazil and He certainly Worked most carnestly with his 

companions on bchalf of the welfare of the Indians and the good order of the colony. He justifies the fact that 

Protestaat writers like Bucke giva the highest credit to the achievements of the Jesuits in the field, of 

educational, as well as of missionary Work >>, 
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2. O elemento moral das sociedades coloniaes brasileiras. Já vimos que, no periodo 

colonial, devido ao poder omniproducente das fazendas e engenhos, as sociedades urbanas se 

desenvolveram humildemente em torno dos grandes dominios ruraes. Socialmente  

desclassificadas, sem corporações e interesses regularizados, as populações urbanas dos 

primeiros seculos da colonização (pequenos commerciantes, pequenos proprietarios, 

pequenos industriaes) apresentavam um aspecto miseravel e parasitario. Ainda em pleno 

XIX, Saint-Hilaire observava que as nossa cidades do interior eram habitadas por uma plebe 

mesquinha, << quelques hommes de mélier, la plupart hommes de couler, des fainéants et 

des prostituées >> (¹). A metropole teve muitas vezes que ceder, foi muitas vezes forçada a 

transigir com o meio; ao jesuita não. João Ribeiro, em ume de suas mais bellas syntheses, 

descreve como ninguem essa sociedade embrionaria, em face da qual se pode avaliar o papel 

que os jesuitas representarm: 

 

<< O elemento moral dessa sociedade que florescia pela decomposição das raças, foi a 

Companhia de Jesus. A ella coube essa responsabilidade difficil no meio de todos os tropeços e 

perfidias creadas pela inercia do estado e pelo appetite voraz dos colonos. Ella é quem prega os 

principios; todos os estados estão absorvidos pelos interesses praticos. Por isso o seu inimigo é a 

legião toda de conquistadores. O governo é muita vez e quase sempre obrigado a transigir com o 

colono; o proprio Thomé de Sousa, grave e circunspectro, é vencido pelo contacto dessa gente 

criminosa e inquieta; pede sempre pessoas habeis e honestas, o   

___________________  

Bibliographical and historical description of the rareat books in the Oliveira Lima collection at the Catholic 

University of America, pag. 173 Washington, 1927. A Buckle e Ranke, poderiamos acrescentar Boehmer, 

Mueller, Naumann e Ziegler, todos tambem protestantes – Anchieta, Informações e fragmentos historicos, pag. 

36, Rio de Janeiro, 1886, – Simão de Vasconcellos, Chronica da Companhia de Jesus do Estado do Brasil, 

pag, 42, Rio de Janeiro, 1864, – Roberto Southey, History of Brasil, sobretudo as pags. 267 e 268, I, Londres, 

1822 – Consultar, ainda J. M. de Madureira , A Liberdade dos Indios. A Companhia de Jesus, sua pedagogia e 

seus resultados. Rio de Janeiro, 1927. 

(1) Voyage a Rio Grande do Sul, I, pag. 556, Orléans, 1887.    
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que não impede de confessar ao rei que não castigara dois franceses ladrões e piratas, que 

aprisionara, porque um era bom lingua e outro ferreiro, e convinha aproveitar gente que não cobrasse 

do thesouro, e revogava as Ordenações, menos por liberalismodo que por espírito rudemente pratico. 

O Jesuita, porém, era inflexivel. Nunca cedia, nem condescendia. Combatia todos os escandalos 

e maldades, as perseguições inuteis aos indios, as relações ilicitas, e ás vezes monstruosasque 

destruiram o respeito mutuo entre os homens e impossibilitavam a constituição da sociedade civil. 

Sem querer diminuir os defeitos ou exculpar as suas faltas, não podem deixar de reconhecer os 

serviços da Companhia de Jesus. Nessa terra desleixada e remissa, diz Anchieta, em vinte annos, de 

cerca de 100,000 indios batizados por todo o paiz, não havia mais que a quinta parte; o resto fugiu da 

floresta, afim de escapar ao captiveiro e a outras atrocidades. Os roubos das suas terras já lavradas, o 

castigo gratuito a paz e a espada aterroriza íncolas. Ficamos entre elles, diz o padre Biasques, 

havidos por mentirosos, e a nossa industria desacreditada. Nem por isso arrefeciam os padres nessa 

ímproba luta, que teve varias phases e a que succumbiram por fim, expulsos do paiz, que educaram e 

onde foram frequentes vezes a voz quasi única do espírito christão. 

A vista da libertinagem  dos colonos, pediram para o reino que mandassem mulheres ainda que 

fossem erradas. E foi pelas suas instancias que vieram órfãs desvalidas para se casarem com 

empregados, funcionarios ou pessoas de merito. 

Deste modo procuravam levantar os costumes e nobilitar a descendência desses homens que aqui 

lançavam os fundamentos de nossa civilização. Foram os jesuitas os primeiros mestres da mocidade 

americana e nas suas casas e collegios abriram escolas gratuitas que o povo todo frequentava >> (¹). 

 

A austeridade da educação jesuitica  contribuiu, tambem, para favorecer os costumes 

patriarchaes, que foram, por assim dizer, o traço caracteristico da família coonial brasileira. 

3. A intervenção do municipio e do Estado – Só no começo do seculo XVIII temos noticias dos 

primeiros actos de intervenção municipal na obra, até então exclusivamente entregeu aos 

evangelizadores da 

_________________ 

(1)   Historia do Brasil, pags. 105 e 106. Rio de Janeiro, 1923. 
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Companhia de Jesus (¹), – especie de reacção operada pelos estadistas coloniaes contra a 

dispersibilidade do meio ambiente. Logo depois, Pombal condemnava a pedagogia jesuitica , 

resumida no Ratio Studiorum, emprehendia a laicização obrigatoria do ensino publico, para o 

qual creara um subsidio especial (²). 

O subsidio creado pela reforma pombalina era, entretanto, insufficiente (³). Havia 

difficuldade em substituir os educadores expulsos. Coimbra começava a attrahir a mocidade 

da colonia (4). E isso explica por que, apesar do diminuto numero de escolas primarias no 

Brasil do ultimo quartel do seculo XVIII, algumas dellas ainda foram supprimidas sob o 

governo do conde de Rezende (1790 – 1801), segundo informa Rocha Pombo (5). 

E’ verdade que os padres oratorianos e de outras ordens religiosas, que representavam a 

classe instruída do paiz, procuraram substituir com as doutrinas cartesianas os processos 

pedagogicos dos jesuítas, a quem elles accusavam de sacrificar a intelligencia á memoria, 

mas o facto é que o Marquez de Pombal apenas se serviu do novo magisterio para per em 

execução a sua politica absolutista (6).    

______________ 
(1) Pires de Almeida. L’Instruction Publique ou Brésil, pags.: 12/14, Rio de Janeiro, 1889, 

(2) Decreto de 10 de novembro de 1772. 

(3) M. D. Moreira de Azevedo. A Instrucção Politica nos tempos coloinaes do Brasil, na Rev. do Inst. Hist. e Geo 

Bras., n. 65, Parte 11, pag. 148, Rio de Janeiro, 1892. 

(4) Fernando Magalhães. O ensino publico na Rev. do Inst. Hist. e Geo Bras., Parte III, tomo especial, pag. 482, Rio 

de Janeiro, 1916. 

(5) << Havia nessa epoca, nesta cidade, nove escolas de primeiras letras >>. Referia-se o autor da informação ao anno 

de 1789 e a cidade do Rio de Janeiro, cf, Historias do Brasil, V. pags. 731 e 732, Rio de Janeiro, s/d, Está claro que temos 

em vista apenas a escola primaria: mas não se pode negar que, devido á obra dos jesuítas, o Brasil estava, intellectualmente 

acima das colonias espanholas e inglesas da America (Egas Muniz, Problemas da Educação Nacional e a Instrucção 

Pública, pag. 171, Bahia, 1921). 

(6) Oliveira Lima, notas á Historia da Revolução de Pernambuco em 1817, de Muniz Tavares, pags. 36 e 37, Recife, 

1917. 
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nymo de certo manuscripto de 1817 dizia que os novos mestres estavam encarregados pelo 

ministro portuguez de ensinar ás crianças, sobretudo, o seguinte: a tremer, estremecer e 

obedecer ao Marquez >> (¹). 

Essa educação hieratica e rigorista foi, certamente, o principal motivo do ar grave e 

triste das nossas crianças. Saint-Hilaire, em pleno seculo XIX, ainda dizia: << les enfants 

m’ont toujours étonné par leur air grave et réflechi >> (²).  

<< A semelhança de suas irmãs (dil-o Gilberto Freyre), nossos avôs e bisavôs foram meninos 

quasi sem meninice. Ainda hoje ha no Brasil a tendencia para fazer dos meninos homenzinhos graves 

e tristes o mais cedo possivel. Dir-se-ia que entre nós, talvez por effeito do clima que accelera o 

rithmo da vida, nascem todos como aquelle menino do romance de Sudermann: com um ar de 

velhice. E com um rito acre de preoccupação séria no rosto. A terra de Frau Sorge é o Brasil. 

A educação muito tem feito para favorecer o que ha de inevitavel na prematuridade do 

brasileiro. 

..................................................................................................................................................... 

Quando visitou o Brasil em 1830 surprehendeu-se o dr. Rendu medico francez, da precocidade 

dos meninos. A qual lhe pareceu sobretudo, grotesca. E são dos seus Études sur le Brésil estes 

reparos: A sept ans le jeune Brésilien a déja la gravite d’ um adulte; il se promène majesteusement, 

une babine à la main, fier d’une toilette qui le fait plutôt  ressembler aux marionnettes de nos foires 

au’à um être humain. Vinte e poucos annos depois annotaria Fletcher sobre o menino brasileiro do 

meado do seculo decimo nono: he is made a little old man before he is twelve years of age, having 

his stiff Black hat, standing color and cane; and in the city walks along as if everybody were looking 

al him, and as if he were encased in corsets. He does not run or jump or trundle roops or throe 

stones boys in Europe and North America >> (³). 

O advento de d. João VI assignalou, todavia, uma epoca de continuas creações de << 

escolas de primeiras      

_____________________ 

(1) Revoluções do Brasil, na Ver. do Inst. Arch, e Geo. Pern., n  29, pag. 81, Recife, 1884. 

(2) O, c., pag. 462. 

(3) O, c., ib., pag. 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PUBLICO PRIMARIO              31 

Letras >> no Brasil (1809-1821) (¹). Dois factos indicavam a differenciação dos costumes 

brasileiros proveniente da permanencia da corte joanina no Rio de Janeiro: o estabelecimento 

de escolas destinadas á educação das meninas e o novo criterio empregado na nomeação dos 

professores, agora quasi sempre escolhidos entre o elemento nativo do paiz (²). 

 

   § 2. – A ESCOLA ENTRE A INDEPENDENCIA E A REPUBLICA (1822- 1889) 

1. O inicio do imperio (1822-1834) – O inicio do imperio foi a phase de estabilidade das 

populações, até então mobilissimas, do Brasil. Correspondem a essa phase sedentaria a 

instituição do ensino primario gartuito (art. 179, §  82 da Const. Imperial de 1823) e a 

autorização para a abertura das escolas independentemente de qualquer interferencia official. 

Logo depois o governo mandou introduzir nas escolas provinciaes o << methodo 

lancasteriano >> (dec. de 22 de agosto de 1825), cujo mau successo se deve, em parte, a 

certas condições sociaes do paiz (³). O acto Addicional de 1834 transferiu, afinal, aos 

governos provinciaes a direção do ensino primario. 

O consentimento para a abertura de escolas particulares e o Acto Addicional, em uma 

epoca em que se procurava unificar o mecanismo politico-administrativo do Estado como 

uma especie de medida con- 

______________ 
(1) M. P. de Olliveira Santos, Instrucção Publica, no Dic. Hist., Geo., e Ethn do Brasil, Introducção Geral, I, pags. 

381 e 382, Rio de Janeiro, 1922. 

(2) Pires de Almeida, o. c., pags. 106  e 115. 

(3) Pires de Almeida, o. c., pags. 172. – Não admira o facto, porque na França o systema lancasteriano ou monitorial 

system, foi tambem abolido em 1867, por abalar profundamente a ordem social e delegar ás crianças um poder que só 

deveria ser conferido aos homens feitos, apud Egns Muniz, o. c., pag. 188.  
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tra a acção dispersiva e centrifuga do meio, mostram que os estadistas imperiaes ainda não 

tinham comprehendido o valor da cooperação da escola na formação da unidade nacional. 

Alguns documentos, entretanto, indicam que o Estado não se desinteressou de todo pelo 

problema de ensino primario, e outros de alcance social, como sejam, – providencias em 

favor de orfanatos para a educação de crianças pobres e desvalidas, creação de collegios 

destinados á instrucção da indiada (¹), irreprehensibilidade de conducta por parte dos 

professores, etc.; mas o facto é que muitas das escolas, que os actos officiaes mandavam 

crear, não chegaram a estabelecer-se, porque << les personnes qui eussent pu embrasser 

cette carrière pénible (referia-se á carreira de professor primario), trouvaint la rémunération 

par trop faible >> (²).   

Por essa epoca surgiram algumas escolas para meninas, as quaes eram pouco 

frequentadas devido á circustancia de que os pais achavam que a aprendizagem dos serviços 

domesticos era suficiente para a educação das moças. Convem notar, porém, que a escola já 

reagia contra o meio social. Southey diz que certo fazendeiro abastado  pedira << a Young 

Portugueze of good character, Who could read and write, as a husband for his daughter >> 

(³). E Debret: << il y a seize ans un Brésilien avait une certain honte d’ envoyer son enfant à 

une école publique, et, maintenant, au contraire, un père ne se fait pas scrupule, en allant à 

son bureau le matin, de  conduire sa fille par la main jusqu’à la porte de la maison 

d’education où elle est admise en qualité d’externe >> (4).   

_______________ 

(1) M. F. de Oliveira Santos, ib., pags. 387 e 388. 

(2) P. de Almeida, o. c., pag. 177 

(3) History of Brasil, III, pags. 875 e 876, Londres, 1822. 

(4) Voyage Pittoresque, etc., III, pag., 11, Paris, 1839. 
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2. As reformas imperiaes subsequente ao Acto Addicional (1834-1889), – Do Acto 

Addicional em diante o problema da instrucção primaria começou a occupar mais um pouco 

a attenção dos estadistas do império. O Estado interveio no ensino particular (¹). E de 

reforma de 1854 salientavam-se as seguintes medidas: a) correr, por conta dos cofres 

publicos,  a despesa com o expediente e fornecimento de livros e material escolar; b) 

fornecer roupas aos meninos indigentes; e) recolher a asylos os menores de doze annos, 

entregues á vadiagem ou mendicidade, os quaes, depois de instruidos, seriam enviados a para 

os arsenaes de marinha, ou para officinas publicas ou particulares (mediante contrato, neste 

ultimo caso, com os respectivos proprietarios, sob a fiscalização do juiz de orfãos); d) ser 

obrigatorio o ensino, << pelo menos no primeiro grau >>, sob pena de multa. 

As medidas sociaes do decreto de 1854, em vigor apenas na corte e seu municipio, não 

foram totalmente cumpridas, como aconteceu, v. g., com a determinação da segunda alinea 

(²). Por que? Por diversos motivos. A reforma estava acima do nosso meio social de então. 

Um exemplo é bastante. As professoras adjuntas, creadas alguns annos após a reforma, 

recusavam-se afastar-se de casa << pour aller dans um autre quartier à une petite distance, 

aider aux institutrices ou les remplacer; d’um autre cote, les institutrices ne veulent recevoir 

chez elles que les adjointes qu’elles connaissent, et avec lesquelles elles ont ou des liens de 

parente ou des relations de camaraderies >> (³).    

Com o advento do ministério João Alfredo (1871-1875) recrudesceu o interesse pela 

instrucção publi- 

_______________ 
(1) P. de Almeida, o. c,. pags., 232 e 233. 

(2) P. de Almeida, o. c,. pags., 316 e 317. 

(3) Ibidem, pags., 311 e 312. 
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ca; sugiram as primeiras conferencias pedagogicas e os primeiros periodicos dedicados 

especialmente ao ensino; as escolas mixtas entraram na phase pratica. E foi assim que em 

1876 havia uma escola primaria para 314 crianças << livres >>, em idade de seis a quinze 

annos, quando, dez annos antes, a proporção era de uma escola para 541 crianças em 

identicas condições. Logo depois, o conselheiro Leoncio de Carvalho, apaixonado pelas 

theorias da liberdade do ensino e do self-government, preparou a reforma de 1879. O novo 

decreto estabelecia, entre outras innovações: a) o ensino livre no municipio da corte; b) a 

faculdade de o governo subvencionar, em todo o paiz, as escolas particulares, que se 

prestassem a ensinar gratuitamente os meninos pobres; c) a autorização para o estado crear 

cursos destinados ao ensino primario dos adultos; d) a creação de novas escolas profissionais 

nas provincias; e) a fundação de caixas-escolares e jardins de infancia. 

O periodo imperial terminou, emfim, com a estimulação das escolas profissionaes, 

objecto de cuidado especial do imperador, a quem pertence a prioridade da introducção de 

officinas de trabalhos manuaes nas escolas primarias (¹). 

§ 3. – A ESCOLA NO PERIODO FEDERATIVO    

1. A republica e suas innovações – A republica não demorou em reformar a instrucção 

primaria. O governo provisório, entre outras medidas (²): a) dispoz a creação de << escolas 

de segundo grau >>, como uma sorte de phase transitoria entre o ensino elementar e o ensino 

ministrado nas escolas normaes; 

_____________ 

(1) P. de Almeida, o. c., pags. 706 e 721. 

(2) Decreto a. 981 de novembro de 1890,  
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b) declarou livre, gratuita e leiga a instrucção primaria; c) e providenciou para a construcção 

de edificios apropriados ao ensino, hygienicamente installados, com habitações annexas 

destinadas aos professores, e material pedagógico necessário ao ensino concreto. 

A republica, emfim, sanccionou a descentralização do ensino primario, operada pela lei 

de 1834, de modo que é difficil determinar, nos diversos mosaicos da Federação, as phases 

mais significativas da evolução geral do ensino elementar, differenciado pelos elementos 

peculiares a cada meio geographico e social em que elle se desenvolveu. 

A descentralização do ensino elementar estava de accordo com a politica de 

fragmentação do poder dos estadistas republicanos. 

2. A nossa crise democratica e a responsabilidade da escola. – A maneira do que 

aconteceu no imperio e na colonia, as innovações e reformas creadas no ensino primario 

moderno muitas vezes não foram particadas, ou o magisterio não pôde ou não estava 

habilitado para introduzil-as em nosso meio social. O verbalismo, o psitacismo, a 

passividade absoluta do alumno, uma educação com tendencias subjectivas e idealistas, – 

tudo isso ainda hoje se vê em muitas escolas brasileiras. Foi, seguramente, tal educação 

formal um dos factos mais responsaveis pela crise do regime democratico no Brasil. No 

Brasil, como, em toda parte.    

Os dirigentes e administradores da republica têm sido o reflexo mais flagrante de uma 

educação escolar particularista e anti-socializadora.  
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CAPITULO IV 

Os resultados da nossa evolução social e politica 

 

§  1. – O PROBLEMA ESCOLAR DE PERNAMBUCO, SEGUNDO A 

DOCUMENTAÇÃO ESTATISTICA 

1. A população escolar de Pernambuco e as crianças sem escola. – A nossa 

evolução social e politica, estudada nas paginas anteriores, fazem prever as condições da 

actual escola brasileira, aprehendida agora, com mais vigor e clareza, pela documentação 

constante das estatísticas officiaes. 

Vejamos, por exemplo, o estado actual da escola em Pernambuco (por ser o que 

podemos mais facilmente documentar) e os seus problemas correlatos. 

A população escolar de Pernambuco, em 1929, foi calculada em 452.438 habitantes (¹). 

A matricula geral nas escolas primarias attingiu o total de 80.180 alumnos e a frequencia o 

de 59.805 (74,6% sobre a matricula. Em todo o Estado a percentagem media da matricula e 

da frequencia, relativamente á população escolar de 1929, elevou-se apenas aos coefficientes 

respectivos, de 17,7% e 13,2 %. Em alguns municipios, a percentagemda marticula sobre a 

população não períez sequer a cifra de cnco por cento 

_____________ 

(1) Annuario Estatistico – Anno III – 1929, pags. 204 e 206 publicações da Directoria Geral, da Estatistica de 

Pernambuco, Recife, 1930.                       
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(Queimadas, Ouricuri, Novo Exú, Panelas, Barra de S. Pedro). Em Queimadas, duas crianças 

em cem frequentaram a escola! Os maiores coefficientes foram encontrados nos seguintes 

municipios:  

MUNICIPIOS População 

Escolar 

Porcentagem da matricula 

sobre a população escolar  

Percentagem de frequência 

sobre a população escolar 

Olinda ... 2.857 77,4 35,7 

Recife... 42.194 58,1 46,7 

Morenos... 2.931 44,0 35,4 

Jaboatão... 4.555 37,3 28,1 

Catende... 2.251 35,8 26,2 

Paulista... 3.276 35,6 26,8 

Ribeirão... 1.565 31,8 18,5 

Escada... 2.420 31,9 19,0 

  

Afinal, em Pernambuco, actualmente, – pois os dados de 1929 pouco differem dos 

de hoje, – 372.258 crianças estão sem escola; na capital, a população sem escola é de mais 

de 50%, ou seja, 22.490 crianças. 

De acordo com o recenseamento feito em 1920, a percentagem de matricula sobre 

a população escolar, em Pernambuco, attingiu a taxa de 15,24. Onze Estados apresentaram 

maiores taxas (¹). Sendo, hoje em dia, como vimos, de 17,7 a percentual de matriculados em 

face da população escolar, – houve apenas, em dez annos, uma differença a mais de 2,5%. 

O problema, aliás, está dependendo de outro. Se toda população escolar 

procurasse o ensino, não encontraria escola para matricular-se. 

2. A despesa com o ensino primário – Alguns municipios pernambucanos gastaram 

com o ensino 

__________________ 

(1) Recenseamento do Brasil, IV (4ª parte), pag. VIII, Rio de Janeiro, 1929.   
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primario, em 1929, menos de 5% de sua renda total (Alagoas de Baixo, Bello Jardim, 

Custodia, Garanhuns, Queimadas). De certo que ha relação entre a despesa municipal e a 

pouca frequencia escolar. Mas dos dados estatisticos de 1929 não se podem tirar 

generalizações dessa ordem. Nos municipios, por exemplo, onde a perecentagem da 

matricula sobre a população escolar estava comprehendida entre os coefficientes de 2,9 e 

10,0, a despesa municipal variou entre casas percentuaes de 3,54 (Bello Jardim) e 29,16 

(Palmeira). O mesmo que despenderam os Morenos, Jaboatão e outros municipios mais 

prosperos no ponto de vista da relação entre a matricula e a população escolar. Nove por 

cento foi a média que occuparam os serviços com o ensino primario na despesa total dos 

municipios pernambucanos, em 1929 (¹). 

No referido anno, o Estado realizou com o ensino primario uma despesa de 3.927: 

7178890 (pouco mais de 5% da receita arrecadada). 

3. Densidade demographica, communicações, analphabetismo e regiões 

naturaes. – Com a densidade demographica é possivel traçar algumas generalizações de 

caracter sociologico, mas nem sempre infalliveis. 

Nos municipios pernambucanos, onde a densidade demographica é de menos de 

dez habitantes por kilometro quadrado, a percentagem da matricula sobre a população 

escolar esteve sempre abaixo da cifra de 20,0, a excepção de Cahrohó (21,8). Nos de mais de 

cem habitantes, a percentagem cresceu; houve, todavia, excepções, cujos motivos se devem 

buscar em factos varios (Bonito, Altinho, Bom Jardim, Victoria, Alliança e, sobretudo, 

Queimadas). Do mesmo modo podemos dizer que os Estados brasileiros de 

______________ 

(1) Annuario Estatistico – Anno III – 1929, cit., pags. 206 e 207 
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maior densidade demographica nem sempre correspondem áquelles de maior percentagem 

de crianças matriculadas (¹). 

Existe, porém, uma accentuada correspondencia entre a elevação do coefficiente 

da matricula escolar e os municipios servidos por vias ferreas, sobretudo os mais proximos 

da capital. Ou melhor, os municipios de maiores percentagens de crianças matriculadas se 

communicam frequentemente com o centro.  

De um modo geral, emfim, se pode dizer que, no Brasil, ha tambem 

correspondencia entre o analphabetismo e as regiões ou zonas naturaes do paiz. As regiões 

naturaes brasileiras, são no dizer de Delgado de Carvalho, quadros complexos, formados por 

quadros simples superpostos (quadro thermico, quadro topographico, quadro humano, 

quadro pluviômetro, quadro economico, etc.) Muitas vezes, os quadros simples mal 

coincidem entre si (²). 

Distribuídos os coefficientes da nossa população illetrada pelas cinco regiões do 

paiz, formadas, tanto quanto possível sem o desmembramento do quadro politico, 

verificamos que as taxas mais elevadas dos analphabetos se encontram no nordeste e no 

hinterland brasileiro, principalmente no primeiro (³). O nordeste caracteriza-se por suas 

extensas areas de typo climaterico denominado semi-arido, as quaes recebem precipitações 

irregulares ou mal distribuidas, e, em algumas faixas, insufficientes (4).  

_______________ 

(1) Recenseamento do Brasil, IV (1ª parte), pag. XV, Rio de Janeiro, 1926; id., IV (1ª parte), pag. VIII, Rio de 

Janeiro, 1929. 

(2) Geographia do Brasil, II, pag. 243. Rio de Janeiro, 1927. 

(3) No Brasil norte-oriental, em 1.000 habitantes de 7 a 14 annos, 980 não sabem ler; em 1.000 habitantes de 15 e -/- 

annos, 770 não sabem ler. 

(4) IL. Maceio, Introducção ao clima do Brasil, no Dic. Hist., Geog. e (ilegível) do Brasil, Introdução Geral, I, pag. 

96 e (ilegível) Rio de Janeiro, 1922. 
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§ 2. – A ESCOLA APANHADA EM FLAGRANTE 

1. Um inquerito social; preparativos e questionarios. – Alem dos dados 

estatísticos, são os inqueritos os melhores meios de sondar os problemas e condições da 

nossa escola. 

Realizámos um importante inquerito social nos grupos-escolares do Recife, ambos 

em maio de 1931, ajustados pelas alumnas de Sociologia da Escola Normal e pelos 

inspectores escolares. Formularam-se dois questionarios. Um era destinados ás crianças 

e tinha por objectivo apurar: a) o motivo das faltas dos alumnos; b) o auxilio que lhes 

fornece a escola; c) a intensidade entre das relações entre esta e os pais. O outro 

destinava-se ás professoras e era seu fim averiguar o que a nossa escola tem feito quanto 

a outros processos de socialização da criança. 

O primeiro questionario foi organizado da maneira que se segue:      

 

CADEIRA DE SOCIOLOGIA EDUCACIONAL 

(Escola Normal de Pernambuco) 

RECIFE – BRASIL  

Alumna auxiliar                                                                Professor: Estevão Pinto 

INQUERITO SOCIAL 

        Para apurar; a) o motivo das faltas dos alumnos; b) o auxilio que lhes fornece a escola; 

c) a intensidade das relações entre esta e os pais. 

       Nome do alumno 

       Idade 

       Classe 

       Nome da escola ou grupo escolar 

       Localização 
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                                                                por falta de roupa ou calçados?............................. 

                                                      por falta de livros?...................................... 

                                                                   por falta de dinheiro para o bonde?........................ 

                                                                 por doenças em pessoas da casa?........................... 

1 – Tem deixado de vir ás aulas                 por doença em sua pessoa? .............................. 

                                                                por outros motivos? Quaes?................................... 

 

 em merendas?................................................. 

  em livros?....................................................... 

2 – Recebe você algum auxilio                  em passagens do bonde?......................................... 

desta escola em remédios?......................................................... 

 em roupas ou calçados?............................................ 

 

3 – Qual o meio de vida ou emprego de seu pai? ........................................................................ 

4 – Vê seu pai suas notas escolares? ............................................................................................ 

5 – Recebe algum presente ou premio de seu pai, quando você tira uma boa nota ou faz um 

bom exame?.................................................................................................................................. 

6 – Visita seu pai esta escola? ...................................................................................................... 

7 – Tem seu pai relações de amizade com os professores desta escola? ..................................... 

8 – Qual o meio de vida ou emprego de sua mãe? ....................................................................... 

9 – Vê sua mãe suas notas escolares? .......................................................................................... 

10 – Recebe alguma presente ou premio de sua mãe, quando você tira uma boa nota ou faz um 

bom exame? ................................................................................................................................. 

11 – Visita sua mãe esta escola? .................................................................................................. 

12 – Tem sua mãe relações de amizade com os professores desta escola? ................................. 

Munindo-nos de todas as informações necessarias relativas aos dezoito grupos-escolares do 

Recife, onde teriamos de realizar a social survey, a saber, localização, horario, matricula, etc., 

–  passamos al- 
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gum tempo a praticar perguntas do questionário. Isso feito, fixado o dia da realização do 

inquerito, obtivemos da Directoria Techinica de Educação uma circular, na qual se 

recommedava ás professoras dos grupos-escolares que cooperassem comnosco nos trabalhos 

investigativos. Restava, afinal, distribuir as alumnas-auxiliares pelas escolas, em equipes 

organizadas, o que não se faz (digamol-o de passagem) sem grande esforço, tal a falta de 

espirito de cooperação existente na maioria de nossas moças. 

Foram inquiridas 2.597 crianças, de 7 a 14 annos, quasi todas, das quaes 985 

pertenciam ao sexo masculino e 1.612 ao sexo feminino. 

2.  Os principais motivos das faltas de nossas crianças. – Em relação a cada grupo-

escolar e a cada motivo principal, que determinou as faltas das nossas crianças ás aulas, 

chegamos aos seguintes resultados:  
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QUADRO A – Crianças que deixam de ir á escola por falta de roupa ou calçado: 

 

GUPOS-ESCOLARES 

CRIANÇAS QUE 

FALTARAM 

CRIANÇAS 

INQUIRIDAS 

PERCENTAGEM DAS 

CRIANÇAS QUE 

FALTARAM 

M F T M F T  M F        T 

Mauricio de Nassau.... 3 4 7 38 34 72 7.89 11,76 9,72 

João Barbalho............. 11 17 28 76 200 276 14,47 8,50 10,14 

Manuel Borba ............ 11 10 21 86 119 205 12,79 8,40 10,24 

Siqueira Campos......... 16 18 34 48 121 169 88,38 14,88 20,12 

Amaury de Madeiros.. 22 30 52 84 155 239 26,19 19,85 21,76 

José Mariano............... 16 13 29 49 55 104 32,65 42,49 27,88 

Annibal Falcão ........... 17 16 33 51 66 117 83,88 24,24 28,81 

Joaquim Tavora.......... 5 13 18 50 100 150 16,00 13,00 25,91 

Fernandes Vieira......... 3 13 16 49 66 115 6,12 19,70 18,91 

Martins Junior............. 2 13 15 35 77 112 5,71 36,58 13,39 

José Bonifacio ........... 14 10 24 28 36 64 50,00 27,78 37,50 

Maciel Pinheiro.......... 28 47 75 74 142 216 37,84 33,00 34,72 

Silva Jardim................ 33 26 59 95 89 184 34,74 29,21 32.06 

Mathias de 

Albuquerque .............. 

12 29 41 42 80 122 28,57 36,25 33,60 

Xavier de Brito ........... 1 1 2 28 67 95 8,75 1,49 35,43 

Frei Caneca .................. 15 13 28 42 42 84 35,71 30,95 33,38 

José Maria.................... 18 26 44 35 88 141 33,96 29,54 31,20 

Sigismundo Gonçalves. 2 4 6 57 75 132 8,51 5,33 4,55 

TOTAL......................... 229 303 532 985 1.612 2.597 23.25 18,80 20,49 
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QUADRO B – Crianças que deixaram de ir á escola por falta de livros: 

GUPOS-ESCOLARES 

CRIANÇAS QUE 

FALTARAM 

CRIANÇAS 

INQUIRIDAS 

PERCENTAGEM DAS 

CRIANÇAS QUE 

FALTARAM 

M F T M F T  M F        T 

Mauricio de Nassau.... 3 5 8 38 34 34 7.89 14,71 11,11 

João Barbalho............. 4 7 11 76 200 200 5,26 3,50 3,99 

Manuel Borba ............ 8 5 13 86 119 119 9,30 4,20 6,34 

Siqueira Campos......... 3 7 10 48 121 121 6,25 5,79 5,92 

Amaury de Madeiros.. 17 18 35 84 155 155 20,24 11,61 14,64 

José Mariano............... 18 10 28 49 55 55 36,75 18,18 26,92 

Annibal Falcão ........... 5 3 8 51 66 66 9,80 4,55 6,81 

Joaquim Tavora.......... 1 6 7 50 100 100 2,00 6,00 4,67 

Fernandes Vieira......... 4 8 12 49 66 66 8,16 4,82 10,43 

Martins Junior............. 1 11 12 35 77 77 2,86 14,29 10,71 

José Bonifacio ........... 2 10 12 28 36 36 7,14 27,78 18,25 

Maciel Pinheiro.......... 3 15 18 74 142 142 4,05 19,56 8,33 

Silva Jardim................ 14 18 32 95 89 89 14,74 20,22 17,39 

Mathias de 

Albuquerque .............. 

7 10 17 42 80 80 16,67 12,50 13,93 

Xavier de Brito ........... --- 3 3 28 67 67 --- 4,48 3,16 

Frei Caneca .................. 4 7 11 42 42 42 9,52 16,67 18,09 

José Maria.................... 5 15 20 53 88 88 9,43 17.05 14,18 

Sigismundo Gonçalves. 2 3 5 57 75 75 3,51 4,00 3,79 

TOTAL......................... 101 161 162 985 1.612 2.597 10,25 9,99 10,09 
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QUADRO C – Crianças que deixaram de ir á escola por falta de dinheiro para o bonde: 

GUPOS-ESCOLARES 

CRIANÇAS QUE 

FALTARAM 

CRIANÇAS 

INQUIRIDAS 

PERCENTAGEM DAS 

CRIANÇAS QUE 

FALTARAM 

M F T M F T M F        T 

Mauricio de Nassau.... 1 2 3 38 34 72 2,63 5,88 4,47 

João Barbalho............. --- 7 7 76 200 276 ---- 3,50 2,54 

Manuel Borba ............ --- 1 1 86 119 205 --- 0,84 0,49 

Siqueira Campos......... 3 8 11 48 121 169 6,25 6,61 6,51 

Amaury de Madeiros.. 12 8 20 84 155 239 14,29 5,16 8,37 

José Mariano............... 10 2 12 49 55 104 20,41 3,64 11,54 

Annibal Falcão ........... 9 7 16 51 66 117 17,65 10,61 3,69 

Joaquim Tavora.......... --- 1 1 50 100 150 --- 1,00 1,67 

Fernandes Vieira......... --- 2 2 49 66 115 --- 3,08 1,74 

Martins Junior............. --- 1 1 85 77 112 --- 1,80 1,89 

José Bonifacio ........... 1 --- 1 28 36 64 3,57 --- 1,56 

Maciel Pinheiro.......... 2 10 12 74 142 216 2,70 7,04 5,56 

Silva Jardim................ 9 16 25 95 89 184 6,91 17,98 13,59 

Mathias de 

Albuquerque .............. 

--- --- --- 42 80 122 --- --- --- 

Xavier de Brito ........... --- --- --- 28 67 95 --- --- --- 

Frei Caneca .................. 1 --- 1 42 42 84 2,88 --- 1,19 

José Maria.................... 4 1 5 53 88 141 7,55 1,14 3,55 

Sigismundo Gonçalves. 2 --- 2 57 75 182 3,51 --- 1,52 

TOTAL......................... 54 66 120 985 1.612 2.597 5,48 4,09 4,62 
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QUADRO D – Crianças que deixaram de ir á escola por doença em pessoas de 

casa: 

GUPOS-ESCOLARES 

CRIANÇAS QUE 

FALTARAM 

CRIANÇAS 

INQUIRIDAS 

PERCENTAGEM DAS 

CRIANÇAS QUE 

FALTARAM 

M F T M F T M F        T 

Mauricio de Nassau.... 9 15 24 88 34 72 23,68 44,12 33,88 

João Barbalho............. 21 75 96 76 200 276 27,63 37,50 34,78 

Manuel Borba ............ 27 37 64 86 119 205 31,40 31,09 31,22 

Siqueira Campos......... 15 42 57 48 121 169 31,25 34,71 33,73 

Amaury de Madeiros.. 30 61 91 84 155 239 30,71 39,85 38,01 

José Mariano............... 22 32 54 49 55 104 44,90 58,18 51,92 

Annibal Falcão ........... 28 36 59 51 66 117 45,10 54,55 50,43 

Joaquim Tavora.......... 11 25 36 50 100 150 22,00 25,00 24,00 

Fernandes Vieira......... 12 18 30 49 66 115 24,44 27,27 26,01 

Martins Junior............. 8 28 36 35 77 112 22,86 36,36 32,14 

José Bonifacio ........... 15 35 50 28 36 64 53,57 97,22 78,13 

Maciel Pinheiro.......... 17 46 63 74 142 216 23,00 32,39 92,17 

Silva Jardim................ 20 84 54 95 89 184 21,05 38,20 29,35 

Mathias de 

Albuquerque .............. 

14 32 46 42 80 122 33,33 40,00 37,70 

Xavier de Brito ........... 10 20 30 28 67 95 35,71 29,85 31,58 

Frei Caneca .................. 15 14 29 42 42 84 35,71 33,33 34,52 

José Maria.................... 12 36 48 53 88 141 26,64 40,91 34,04 

Sigismundo Gonçalves. 13 16 29 57 75 132 22,81 21,83 21,97 

TOTAL......................... 249 602 896 985 1.612 2.597 29,85 37,35 84,50 
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QUADRO E – Crianças que deixaram de ir á escola por doença na própria 

pessoa: 

GUPOS-ESCOLARES 

CRIANÇAS QUE 

FALTARAM 

CRIANÇAS 

INQUIRIDAS 

PERCENTAGEM DAS 

CRIANÇAS QUE 

FALTARAM 

M F T M F T M F        T 

Mauricio de Nassau.... 20 19 39 38 34 72 52,63 55,88 54,17 

João Barbalho............. 55 123 172 76 200 276 72,37 61,50 69,00 

Manuel Borba ............ 54 72 126 86 119 205 62,79 60,50 61,46 

Siqueira Campos......... 35 86 121 48 121 169 72,92 71,07 71,60 

Amaury de Madeiros.. 33 53 86 84 155 239 39,29 34,19 55,48 

José Mariano............... 30 39 69 49 55 104 61,22 70,91 66,35 

Annibal Falcão ........... 34 40 74 51 66 117 66,67 60,61 63,25 

Joaquim Tavora.......... 19 53 72 50 100 250 38,00 53,00 48,00 

Fernandes Vieira......... 26 35 61 49 66 115 53,06 53,08 53,04 

Martins Junior............. 16 49 65 35 77 112 45,71 63,64 58,04 

José Bonifacio ........... 10 23 33 28 36 64 35,71 63,89 51,56 

Maciel Pinheiro.......... 37 69 106 74 142 216 50,00 48,59 49,07 

Silva Jardim................ 28 34 62 95 89 184 29,47 38,20 33,70 

Mathias de 

Albuquerque .............. 

23 60 83 42 80 122 54,76 75,00 68,03 

Xavier de Brito ........... 14 42 56 28 67 95 50,00 62,67 58,95 

Frei Caneca .................. 32 30 62 42 42 84 76,19 71,43 73,81 

José Maria.................... 23 40 63 53 88 141 48,40 45,45 44,68 

Sigismundo Gonçalves. 16 26 42 57 75 132 28,07 34,67 21,82 

TOTAL......................... 505 893 1.398 985 1.612 2.597 51,.27 53,63 53,63 
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QUADRO F – Crianças que deixaram de ir á escola por motivos varios: 

GUPOS-ESCOLARES 

CRIANÇAS QUE 

FALTARAM 

CRIANÇAS 

INQUIRIDAS 

PERCENTAGEM DAS 

CRIANÇAS QUE 

FALTARAM 

M F T M F T M F        T 

Mauricio de Nassau.... 4 7 11 38 34 72 10,53 20,58 15,28 

João Barbalho............. 66 154 220 76 200 276 86,84 77,00 79,71 

Manuel Borba ............ 54 75 129 86 119 205 62,76 63,08 62,98 

Siqueira Campos......... 37 83 120 48 121 169 77,08 68,60 71,00 

Amaury de Madeiros.. 44 53 97 84 155 239 52,38 34,20 40,59 

José Mariano............... 22 17 39 49 55 104 44,90 30,90 37,50 

Annibal Falcão ........... 23 23 46 51 66 117 45,10 34,85 39,82 

Joaquim Tavora.......... 34 53 87 50 100 150 68,00 53,00 58,00 

Fernandes Vieira......... 13 9 22 49 66 115 26,53 13,67 19,13 

Martins Junior............. 24 52 76 35 77 112 68,57 67,53 67,86 

José Bonifacio ........... 5 11 16 28 36 64 17,86 30,56 25,00 

Maciel Pinheiro.......... 35 81 116 74 142 216 47,80 57,04 53,70 

Silva Jardim................ 58 42 100 95 89 184 61,05 47,19 54,35 

Mathias de 

Albuquerque .............. 

21 52 78 42 80 122 50,00 65,00 59,84 

Xavier de Brito ........... 17 49 66 28 67 95 60,71 78,13 69,47 

Frei Caneca .................. 29 33 62 42 42 84 69,04 78,57 78,81 

José Maria.................... 18 25 43 53 88 141 33,96 28,41 30,50 

Sigismundo Gonçalves. 12 24 36 57 75 132 21,05 32,00 27,27 

TOTAL......................... 516 843 1.359 985 1.612 2.597 52,39 52,30 52,33 
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O total de crianças que faltaram foi superior ao total e crianças ao total de crianças 

inquiridas, porque alguns alumnos faltaram por mais de um motivo. Em resumo, deixaram de 

ir ás aulas, segundo a ordem preponderante dos motivos: 

 

MOTIVOS 
TOTAL % 

M F T M F T 

Doença na propria pessoa  505 893 1.398 51,27 55,40 58,63 

Motivos vários ...................... 515 843 1.354 52,30 52,30 52,88 

Doenças em pessoas de casa.. 296 602 896 29,85 37,35 34,50 

Falta de roupa ou calçado ..... 229 308 532 23,25 18,80 20,49 

Falta de livros........................ 101 161 262 10,25 9,99 10,09 

Falta de dinheiro para o 

bonde................................... 

54 64 120 5,48 4,09 4,62 

 

A percentagem das faltas se elevou mais nas meninas do que nos meninos, 

relativamente as seguintes motivos: 

Os maiores coeffientes de faltas por motivo de doença, quer em pessoas da família, 

quer nas pessoas dos alumnos, foram encontrados nos grupos-escolares João Barbalho, Frei 

Caneca, Siqueira Campos, Mathias de Albuquerque, José Mariano, José Bonifacio, José 

Maria, Annibal Falcão e Amaury de Medeiros. São escolas situadas em bairros pobres, alguns 

de operarios ou próximos de grandes fabricas (Frei Caneca, Mathias de Albuquerque, José 

Maria, etc.,). O grup-escolar João Barbalho fica localizado em um sitio inaccessivel ás classes 

pobres, mas cujo o bairro occorre um vultuoso coefficiente de mortalidade, mesmo com 

exclusão dos obitos verificados nos hos- 
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pitaes ali existentes (¹). A Comissão de Verificação Estadoal de Nova-York constatou que, 

nessa cidade, em onze faltas escolares, seis foram feitas por motivos de doença (²). Com razão 

clama Lourenço Filho que << toda escola de nosso tempo deve ser uma escola de saúde >>. 

Por causas varias faltaram 52,33% dos alumnos inquiridos. Entre as causas varias, as 

chuvas occuparam um papel preponderante, – o que indica que as nossas crianças não se 

podem munir da roupagem especial dos dias invernosos (galochas, capas, etc.,). A pobreza da 

população escolar do Recife se observa, sobretudo, nos grupos José Bonifacio, Xavier de 

Brito, Maciel Pinheiro, Mathias de Albuquerque, Frei Caneca, José Maria, Silva Jardim e 

José Mariano, onde se computaram os maiores coefficientes de faltas motivadas por carencia 

de roupas, livros ou passagens de bonde. Em geral os operarios e jornaleiros industriaes não 

ganham para o sustento de um filho na escola. O salario medio diario, no Brasil, de um 

operario ou jornaleiro (industrias texteis, industrias alimenticias, industrias do vestuario e 

toucador) é de cerca de 4$000. Em certas profissões mais bem remuneradas, o salario medio 

raramente excede a soma de 10$000 diarios (³). 

3.  O auxilio da escola. – Que auxilio receberam da escola essas 2.597 crianças? E’ o 

que se verá no quadro adiante: 

________________  

(1) Annuario Estatistico – Anno I – 1927, pag. 119, Recife, 1928. 

(2) T. D. Wood, A Evolução da Saude, na Escola Nova, II, 1 e 2, pags, 15 e 16, S. Paulo, 1931. 

(3) Recenseamento do Brasil, V (2ª parte), pag. XI e seg., Rio de Janeiro, 1928.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS DA NOSSA EVOLUÇÃO SOCIAL E POLITICA           51 

Auxilio prestado pelos grupos-escolares do Recife aos alumnos: 

Grupos-Escolares 

Total das 

crianças que 

receberam 

auxilio 

Total 

das crianças 

inquiridas  

Percentagem 

das crianças que 

receberam 

auxilio  

Mauricio de Nassau................. 10 72 13,89 

João Barbalho.......................... 27 276 9,78 

Manuel Borba......................... 19 205 9,27 

Siqueira Campos..................... ---- 169 --- 

Amaury de Medeiros............... 30 239 12,55 

José Mariano........................... --- 104 --- 

Annibal Falcão........................ 28 117 28,93 

Joaquim Tavora....................... 8 150 5,33 

Fernandes Vieira..................... --- 115 --- 

Martins Junior......................... 19 112 16,96 

José Bonifacio......................... --- 64 --- 

Maciel Pinheiro....................... 24 216 11,11 

Silva Jardim............................ 42 184 22,83 

Mathias de Albuquerque......... 13 122 10,66 

Xavier de Brito....................... 12 95 12,63 

Frei Caneca............................. 37 84 44,05 

José Maria............................... 50 141 35,46 

Sigismundo Gonçalves........... 20 132 15,15 

Total... 339 2.597 13,05 

O grupo-escolar Frei Caneca fica localizado nas proximidades de uma grande fabrica 

e destaca-se dos demais pela circunstancia de ter distribuido auxílios a 44,05% de seus 

alumnos. Percentagem, tambem, elevada, foi a que coube ao grupo-escolar José Maria 

(35,46), situado em uma das mais pobres e insalubres zonas de urbs. Quatro grupos-escolares, 

porém,   
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não prestaram nenhuma assistencia aos alumnos, tres dos quaes pertencem as zonas pobres da 

cidade (Siqueira Campos, José Mariano, Fernandes Vieira e José Bonifacio). Nesses quatro 

nucleos escolares é elevada a percentagem de crianças que deixaram de ir ás aulas por doença 

ou falta de roupas e livros (pags. 43 a 48). 

Os auxílios foram distribuídos na seguinte proporção: 

23,65% em livros, cadernos, etc, 

23,09 >> >> remedios 

20,16 >> >> roupas e calçados 

16,44 >> >> passagens de bonde 

12,92 >> >> merendas 

2,74 >> >> em coisas não especificadas 

Observa-se que, tendo sido a doença o motivo maior das faltas das crianças, não são os 

remedios que occupam o primeiro lugar na ordem preponderante dos auxílios. 

4.  As relações entre a escola e a família. – Antes de mostrarmos as relações existentes 

entre a escola e a família, verifiquemos qual a profissão dos pais das crianças inquiridas no 

social survey, que serve de assumpto ao presente capitulo. 

Profissão dos pais das crianças inquiridas: 
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Ramo paterno... 28,15 32,10 15,97 ---- 20,08 4,40 

Ramo materno.. 11,00 ---- 1,86 76,24 10,30 ---- 

 

A percentagem dos operarios e jornaleiros, para ambos os sexos, é relativamente 

grande, o que ex-  
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plica por que tantas crianças deixaram de ir ás aulas por falta de roupa, de livros, etc., 

4,40 % dos pais dos alumnos inquiridos estavam desempregados. As mães se occupavam, em 

sua maioria, dos serviços domesticos. 

As relações, que o inquirido apurou, entre a escola e as famílias das crinçass 

inquiridas, foram as seguintes: 

 

 

 não vêem as notas dos filhos ..........................36,13 

   não presenteiam os filhos, quando estes tiram 

      boas notas ou fazem bons exames...............50,53  

 Mães que não visitam a escola...........................................65,45 

 não têm relações de amizade com os profes- 

        sores.............................................................59,02 

 

 

 

 não vêem as notas dos filhos ..........................32,99 

   não presenteiam os filhos, quando estes tiram 

      boas notas ou fazem bons exames...............44,11  

 Pais que  não visitam a escola...........................................74,91 

 não têm relações de amizade com os profes- 

        sores.............................................................67,00 

 

Observa-se que o interesse pelas notas dos filhos é menor no grupo materno do que no 

paterno: são as mães, todavia, que, em maior percentagem, visitam a escola e procuram 

conhecer as professoras; naturalmente porque o tempo lhes sobra mais do que aos homens e 

facil se torna entreter as relações com as pessoas do mesmo sexo.  

5.  O que a nossa escola tem feito quanto a outros processos socializadores da criança 

– O segundo questionario tinha, como já o dissemos atrás, o objectivo de apurar o que a nossa 

escola tem feito em relação a outros processos socializadores da criança: fazei-a a apreciar os 

principaes aspectos da vida social da cidade, incentivar nella habitos sadios e desenvolver-lhe 

as aptidões ou inclinações profissio-   
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naes. Era, ainda, uma das finalidades do inquérito sondar a intercorrespondencia das 

escolas. 

O questionario, destinado às professoras, constava das seguintes perguntas: 

CADEIRA DE SOCIOLOGIA EDUCACIONAL 

(Escola Normal de Pernambuco) 

RECIFE-BRASIL 

Alumna auxiliar............................................................... Professor: Estevão Pinto 

INQUERITO SOCIAL 

Para apurar o que as Escola do Recife têm feito quanto a alguns processos de                                 

                          socialização da criança. 

Nome da professora ............................................................................................. 

Classe.................................................................................................................... 

Nome da escola ou grupo-escolar.......................................................................... 

Localização........................................................................................................... 

a) Apreciação os principaes aspectos da vida social da cidade: 

       fabricas ?....................................................................... 

          1 – Tom levado seus alu- asylos ? ......................................................................... 

                mnos a apreciar certo hospitaes ? ..................................................................... 

                 aspectos da vida social penitenciarias ? .............................................................. 

                 da cidade, a saber  lugares historicos ? ........................................................ 

 outros lugares ? Quaes ? ................................................ 

                                   b) Habitos sadios: 

2 – Tem orientado seus alumnos no sentido de incentivar nelles 

                habitos sadios? .................................................................................................... 

3 – Em caso afirmativo,  hygienicos? ............................................................... 

      quaes os hábitos sadios  moraes? ...........................................................................  

 sociaes? ........................................................................... 
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 4 – Tem convidado a família de seus alumnos a assistir reuniões escolares, a fim de incentivar                     

naquella os mesmos hábitos sadios, que procura desenvolver nestes? Lembra-se 

quando iaciou essa pratica? ............................................................................................ 

c) Aptidões ou inclinações profissionaes: 

5 – Tem apurado as aptidões ou inclinações profissionaes de seus alumnos ? 

........................................................................................................................................ 

6 – Tem ensaiado desenvolver ou estimular as aptidões profissionaes do seus alumnos? 

........................................................................................................................................ 

7 – Tem levado ao conhecimento dos pais as aptidões profissionaes de seus alumnos? 

........................................................................................................................................ 

d) Intercorrespondencia escolar 

  as escolas da capital? Quaes? ................................. 

8 – Tem promovido a cor- as escolas dos outros Estados? .............................. 

      respondencia escolar com Quaes? .................................................................... 

  as escolas do interior? Quaes? ............................... 

  as escolas estrangeiras? Quaes? ............................. 

 

9 – Quaes os meios de que de cartas ? ................................................................... 

      tem lançado mão para de livros ? .................................................................... 

      promover essa inter- de trabalhos ? ................................................................ 

      correspondencia? A  

      permuta  

 

Recolhemos 150 questionarios  

A primeira pergunta responderam negativamente 52 professoras; 34,66 %, por 

conseguinte, das professoras do Recife não interessam os alumnos por certos aspectos da vida 

social da cidade, a saber, fabricas, museus, hospitaes, asylos, penitenciarias, etc, 

Quaes os aspectos preferidos ou mais apreciados ? 

Em cem visitas ou passeios: 
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30,3 % foram feitos as fabricas 

24,1 >>     >>       >>      >>  lugares historicos  

17,0 >>     >>       >>      >>  museus 

  6,0 >>     >>       >:>     >>  cinemas e theatros  

  4,0 >>     >>       >>      >>   lugares onde se realizavam festas civicas 

  4,0 >>     >>       >>      >>   escolas 

  3,1 >>     >>       >>      >>   mercados e feiras 

  3,1 >>     >>       >>      >>   asylos 

  2,6 >>     >>       >>      >>   hospitaes 

  2,6 >>     >>       >>      >>  exposições (escolares, agricolas, artisticas) 

  1,7 >>     >>       >>      >>  penitenciarias  

  1,5 >>     >>       >>      >>  outros lugares   

As fabricas preferidas foram as de tecidos. Os lugares historicos, ou museus, mais 

visitados a praça das Cinco Pontos, o morro do Arraial, o Instituto Archeologico.  

6. A implantação dos habitos sadios. – Orientam nossas professoras os alumnos no 

sentido de incentivar nelles habitos sadios? Sim, disseram todos. Que habitos hygienicos?    

Sem explicação ........................................................................................................105 professoras 

Resposta imprecisa (boa alimentação, asseio 

         de casa, asseio geral) ...........................................................................................22           >> 

Lavar as mãos, os olhos, a boca, os dentes, a boca, os dentes, a 

         cabeça; asseio das vestes; banhos diarios, banhos de sol; 

         exercicios physicos ..............................................................................................23            >>   

 

Que habitos Moraes ? 

Sem explicação ...................................................................................................................108 professoras  

Resposta imprecisa (cumprimento do dever, pra- 

        ticar o bem; deveres para com os pais, mês- 

        tres, irmãos e collegas; estimular o caracter; 

        corrigir os maus habitos; amizade, respeito; 

        bons contumes) .........................................................................................................9          >> 

Amor e respeito aos pais mestres; respeito á  

        velhice; respeito á propiedade alheia; al- 

        truismo; ser justo, leal, honesto, obedien- 

        te, economico. Puro, modesto, ordenado...........................................................................3              >>      
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                Que habitos sociaes ? 

Sem explicação ..............................................................................................................107 professoras 

Resposta imprecisa, confusão com a pergunta 

        anterior (o que é natural, pois os habitos 

        sociaes se confundem com Moraes) .............................................................................20        >> 

Solidariedade mutua, colleguismo, collaboração; 

         visitar os amigos, entreter relações de ami- 

          zade.........................................................................................................................23       >> 

 

As crianças difficilmente adquirem habitos sadios, se taes habitos não existem tambem 

no meio social em que vivem. << Em uma familia imbuida de preceitos hygienicos, os bons 

habitos formam-se naturalmente, sem esforço, nas crianças. Não é possivel, porém, contar 

sempre com o auxilio do meio em que vive a criança, da familia particular. Ás vezes, ao 

contrario, esse meio é o grande gerador dos maus habitos, de praticas condemnadas pela 

hygiene >> (¹). 

Dahi a necessidade de educar os pais e chamal-os a collaborar na obra  systematização 

educativa da escola. Têm nossas professoras convidado os pais a assistir reuniões escolares, 

afim de incentivar nelles os mesmos habitos sadios, que procuram desenvolver nos filhos? 

Setenta e tres responderam negativamente, << porque o convite competia á directora >>, 

explicaram algumas. Assim, temos:         

                                                                                                                                        Total das                 % 

                                                                                                                                       professoras 

  Professoras que  não convidaram os pais a as- 

          sistir reuniões escolares, afim de incenti- 

          var nelles os habitos sadios, que procu- 

          desenvolver nos filhos ....................................................................................73                     48,67 

Professoras que convidaram os pais a assistir 

         Reuniões escolares ..........................................................................................77                     51,33 

_________________ 

(1) Ulysses Pernambucano, Formação de habitos sadios nas crianças, pags.  3     e    4, Recife, 1927.   
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Setenta e sete professoras, das cento e cincoenta inquiridas, convidavam os pais a assistir 

reuniões escolares. Quando, porém, iniciaram essa pratica? 

Em epoca imprecisa ..................................................................... .............................................16 professoras 

No inicio do magisterio (a de nomeação mais  

       recente tinha cinco anos de serviço publico)........................................................................19         >> 

Em 1930 ................................................................................................................................... .....4         >> 

Em 1931 (¹) ............................................................................................................................. .....38        >> 

                                                                                                                                Total             77         >> 

 

Emfim, 48,67 % das professoras do Recife não promovem as relações entre a escola e 

o lar. E devemos ter em vista que nos referimos a professoras de grupos-escolares. 

 

7.   O desenvolvimento de aptidões ou inclinações profissionaes. – Vejamos, agora, se 

as nossas professoras têm apurado as aptidões ou inclinações profissionaes de seus alumnos. 

Não, disseram quarenta e seis, isto é, 31,66 % ; algumas explicaram porque: os pais não se 

interessam. Das que o fizeram, quantas ensaiaram desenvolver aptidões e levaram o facto ao 

conhecimento dos pais? Cincoenta e tres apenas (35,33%). Como? As respostas são vagas e 

pouco elucidativas. 

Foram as seguintes aptidões as mais communs (os algarismos indicam o numero de 

vezes, que a disciplina ou a inclinação é mencionada nos questionarios) : 

 

Desenho, pintura............................................................................................................. .........................77 vezes 

Trabalhos manuaes (não especificados) ................................................................................................. .47    >> 

________________ 

(1) Depois do acto da Directoria Technica de Educação de 21 de abril de 1921, que creou e deu organização 

aos Circulos de pais e Mestres. 
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Bordados, costura ........................................................................................................... .................24 vezes 

Marcenaria .................................................................................................................. ......................13    >> 

Agricultura ..........................................................................................................................................5    >> 

Letras ....................................................................................................... ............................................4   >> 

Canto, musica ............................................................................................................... .......................3   >> 

 

Em Genebra, não faz muito tempo, Helena Antipoff publicou o resultado de um 

interessantissimo inquérito, que essa eminente educadora procedeu nas escolas primarias de 

Bello Horizonte (¹). Helena Antipoff veio para o Brasil afim de organizar, a convite do 

governo mineiro, o laboratorio de psychologia pedagogica da Escola de Aperfeiçoamento 

daquella cidade. Antes, porém, de organizar o laboratorio, quiz sondar a alma das crianças 

brasileiras. De que modo? Determinando os seus interesses e ideaes, á maneira das 

investigações psychotropicas já anteriormente realizadas por Crosswell, Goddard, Stern, W. 

Wolf, Scheifler, Bogdanoff, Varendonck, Brandell, Buhler, Lobsien, Jordan e tantos outros. 

Foram inquiridas 760 crianças, entre dez e quatorze annos, pertecentes á mesma classe 

escolar. 

Uma das perguntas consistiu em saber qual o trabalho ou estudo preferido pela criança 

na escola. O resultado foi:      

                                                                                                 Meninos        Meninas 

                                                                                                       %                 % 

Arithmetica ....................................................................................33,0           28,5 

Lingua materna ..............................................................................13,0           23,5 

Geographia .....................................................................................13,0          10,0 

Desenho ...........................................................................................9,8             6,5 

Historia do Brasil ..............................................................................7,5            5,4 

Trabalhos manuaes ...........................................................................2,1            8,7 

 

E outros, menos suffragados. 

Assim, o desenho occupa o primeiro lugar na 

______________ 

(1) Les intéréts et les idéale des enfants brésiliens, em Archives de Psychologie, pags, 153/186, n. 

86, Genebra, 1930. 
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preferencia e aptidão das nossas crianças e o quarto relativamente ás crianças mineiras. 

Perguntando-se-lhes, entretanto, qual o trabalho, que preferiam fazer, quando estavam em 

casa, responderam as crianças mineiras: 

                                                                                                       Meninos            Meninas 

                                                                                                             %                    % 

Trabalhos domesticos .......................................................................32,62              36,92 

Estudo, escripta, desenho .................................................................28,04              16,28 

Jardinagem, cuidar dos animais ..........................................................9,75                0,44 

Jogos ..................................................................................................8,84                3,04 

Bricolage ....................................................................................................6,71                 36,92 (costura)  

 

Outros trabalhos foram menos suffragados. O desenho, na segunda questão, já agora tomou 

outra ordem. 

De um inquerito realizado por Bogdanoff em Moscou, ha cerca de vinte annos, resultou a 

preferencia das mathematicas, por parte dos alumnos russos questionados, justamente como aconteceu 

em Bello Horizonte. Mas nos inqueritos allemães de Lohsien e de Stern a preferencia inclinou-se para 

a gymnastica, o desenho e a costura (esta ultima entre as meninas). Nas investigações procedidas por 

Brandell em duas mil crianças suecas, os ramos escolares mais suffragados foram a historia e os 

trabalhos manuaes. Em seguida, a historia natural para os meninos e os trabalhos domesticos 

(enseignement ménager) para as meninas. Notou Brandell que, com o desenvolvimento da idade, o 

gosto por alguns estudos augmentava, ao passo que diminuia em outros. A mesma observação fez 

Claparède (¹). 

O problema da orientação profissional de accordo com a preferencia, que a criança mostra por 

certos estudos, requer muito cuidado. Nem sempre o 

____________ 

(1) La orietación profesional, sus problemas y sus métodos, pag. 70, Madrid, s/d 
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gosto corresponde á aptidão real. Thorndike já o demonstrou. Willet, procurando escolher o 

officio de algumas crianças, prpoz-lhes as mesmas perguntas por tres annos consecutivos; de 

cinco crianças, uma apenas guardava os mesmos gostos. Identicos resultados tiveram as 

pesquisas de Lehmann, Witty, Hale e outros, dos quaes nos dá noticia H. Piéron (¹). 

Muitas vezes, o gosto nas crianças é o reflexo de influencias exteriores. Ás aptidões 

surgem, em geral, tardiamente. A aptidão mais precoce é a musical; vêm, em seguida, a 

mathematica, a literaria e a artistica (²). No inquerito de H. Antipoff, as profissões escolhidas 

pelo maior numero de crianças foram as de engenheiro, medico, mecanico, advogado e 

contabilista para os meninos; as de professora, costureira e pianista para as meninas. Por que ? 

Qual o motivo? Assim responderam as crianças mineiras:   

                              Motivos                                                       Meninos           Meninas 

                                                                                                        %                      % 

Profissão boa, bella, que agrada ...............................................................47,96               69,25 

Profissão lucrativa ....................................................................................10,34                 5,80 

Trabalho honesto ......................................................................................10,34                 4,11 

Para ajudar a família para socorrer os 

        pobres..................................................................................................7,20                  5,08 

Por ser a profissão dos pais; por ser desejo 

          dos pais ............................................................................................6,26                   1,93 

 

E outros motivos, preponderantes (³). 

Claparède empresta muita importancia a pesquisa dessa especie: ellas nos dizem que 

concordancia pode haver entre o gosto dos alumnos por determinadas materias e a idade 

escolar. Algumas vezes, tamb-  

_____________ 

(1) La variabilitité des gost professionalle ches les enfante, no Bulletin de I’ Institut National d’ Orientation 

Professionalle. pags. 44  e 45, a 2. Paris, 1930. 

(2) Claparède, a  c., pag. 137; idem, Comment diagnostiquer les << aptitudes ches les écoliers, pags.: 48   e 

49, Paris, 1923. 

(3) Helena Antipoff, ib., pag. 172 
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bem, as inclinações das crianças se realcionam com a capacidade pedagogica e o metodo de 

ensino do professor. 

8. A intercorrespondencia escolar – Promoveram as nossas professoras a 

intercorrespondencia das escolas? Quaes as relações das escolas do Recife com as escolas do 

interior, com as escolas de outros Estados e com as escolas do estrangeiros? Que meios são 

empregados para tal fim? 

Cento e uma das professoras inquiridas, ou seja, 67, 33%, não promoveram a 

intercorrespondencia escolar. Algumas, todavia,, numero diminuto, o fizeram entre as classes 

do mesmo grupo. O quadro adiante elucida a proporcionalidade da intercorrespondenciadas 

escolas do Recife:    

 

                                                                                                                                        % 

Professoras do Recife que promoveram a correspondencia 

        de sua escola com outra escolas da mesma cidade ................................................44,50 

Idem com as escolas do interior do interior do Estado ..................................................18,50 

Idem com as escolas de outros Estados (Ceará, Rio de Janeiro, 

       Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe) ................................................................36,00 

Idem com as escolas do estrangeiro ................................................................................1,00  

 

Nessas relações, foram expedidas cartas, livros e trabalhos na seguinte proporção: 

 

                                                                                                                                          % 

Cartas, composições ......................................................................................................33,30 

Livros .............................................................................................................................23,00 

Trabalhos ........................................................................................................................43,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II PARTE 

A Escola e a Sociedade 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO UNICO 

Como formar a mentalidade popular 

§ 1 – A FINALLIDADE SOCIAL DA ESCOLA 

1. Educação, sob o ponto de vista sociologico. – Como formar, como elevar o 

padrão medio da mentalidade popular do Brasil?  

Por meio da educação, naturalmente, que é assim definida por Durkheim: a acção 

exercida pelas gerações adultas sobre as novas gerações, com o objectivo de suscitar nestas 

certo numero de estados physicos, intellectuaes e Moraes, reclamados pela sociedade 

politica, em conjucto, e pelo meio especial, ao qual as novas gerações particularmente se 

destinam (¹). Educar, em summa, é promover a socialização methodica das novas gerações. 

Dewey, mais do que Durkheim, teve porém, o verdadeiro senso sociologico da 

educação – phenomeno social resultante das manifestações collectivas (²) 

 

____________ 
(1) Durkheim, Educação e Sociologia, pag. 40 e seg. 

(2) A. Hesse & A. Gleyze, Notions de Sociologie, pag. 3, Paris, 1930: << L’ éducation est faite non 

esculement par les parents et par le maltre, mais encore et part importante, par les choses qu’ll volt, dont 

il se sert, ou dont il eoit qu’en se sert >>. 
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O homem só se faz mediante a communidade humana, diz Natorp. Não se apresenta, a 

principio, como individuo particular, para, em seguida, participar junto aos outros da 

communidade, << sino que, sin esta comunidad, no es de ningúm modo hombre >> (¹). 

Consequentemente, a escola passa por um orgão de reforçamento e coordenação de todo o 

labor educativo da communidade e << não orgão que a ella se possa oppôr, ou dela se possa 

desligar >> (²). O educador, afinal, é o meio social. 

Por que o processo a escola reforçará e coordenará toda a acção educativa da 

communidade, di-lo Dewey: com a experiencia. Educação não é preparação, mas 

reconstrucção continua da experiencia. << Educação é vida é desenvolver-se, é crescer. Vida 

e crescimento não são subordinados a nenhuma outra finalidade, salvo a mais vida e a mais 

crescimento. O processo educativo, portanto, não tendo nenhum fim alem de si mesmo, é o 

processo de continua reorganização, reconstrução e transformação da vida. (³). Kilpatrick, na 

obra The project method (Nova-York, 1918), desenvolve um conceito da educação como a 

vida mesma e não a preparação para a vida. Tal o ponto sociológico da educação. 

2.  A socialização da escola – A sociologia é uma sciencia moderna, mas as reflexões 

sobre os factos e phenomenos da sociedade foram objecto de estudo da maioria dos 

pensadores de todas as idades (4). O mesmo podemos dizer quanto á tendencia 

________________ 

(1) P. Natorp, Pedagogia Social, pags. 97, 105 e 106, Madrid s/d – P. Monroe, Historia de la 

pedagogia, pag. 399, II, Madrid, s/d. 

(2) Lourenço Filho, Introducção ao estudo da Escola Nova, pag. 15 S. Paulo  

(3) J. Dewey. Vida e Educação, pag. 32 ia estudo preliminar de Anisio S. Teixeira, S. Paulo , s/d,; 

idem, Democracy and Education, pag. 1 e seg., Nova-York, 1921. 

(4) Albion W. Small & George E, Vincet, As introduction l the steds of societs. Pag. 21, Nova-

York, s/d: R. Durkheim, de la Mé- 
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moderna de socializar a educação, que já vamos encontrar nas obras de precursores como 

Pestalozzi, Hebart, Froebel, Tolsti e tantos outros (¹). Essa tendencia se accentua, cada vez 

mais, nos primeiros ensaios da educação renovada, com as new-schools inglezas (Sanderson, 

Rediee), com Lietz, com Wyneken; com Kerschensteiner, onde alcançou o ensino publico; 

com os systemas esparsos e independentes de Parkhurst, de Washburne, de Cousinet, de 

Ferrière; nas, applicações scientificas de Montessori e de Decroly; no project method, emfim, 

cujos primeiros ensaios se devem a Dewey (²). 

De facto, um dos caracters geraes positivos dos varios systemas de educação renovada, 

apurado no balanço das theorias e doutrinas advindas da evolução das sciencias biologicas e 

da transformação do pensamento philosophico actual, – é, incontestavelmente, a tendencia 

para fazer da escola um centro de socialização (³). Durkheim, Natorp, e, sobretudo, Dewey 

são os pioneiros por excellencia da idéa. A educação individual cede lugar á educação social. 

O individuo, ou melhor, o sócio, para usarmos de um termo muito empregado por Albion 

Small e outros sociologos, producto da communidade, é educado para a communidade. E a 

escola passa ser um << meio social, em que a criança aprende a trabalhar em cooperação, 

aprende o espirito de solidariedade >>. 

Desapparece, então, o respeito á individualidade da criança? Não.  

_______________ 

thode dans lans Sciecens (1ª serie), pag. 307 e seg., Paris, 1928; Gidding’s, Principeo de Sociologie, pag. 3 e seg. Paris 1897. 

(1) P. Monroe, o c., pags. 399/442 – Lourenço Filho, o. c., pag., 81 e seg. 

(2) << A Russia tão ciosa, hoje, da originalidade de sua obra educacional, foi buscar em Dewey, dez annos antes da 

revolução de 1917, a essencia da theoria renovadora qua ahi floresceu primeiro Zelensko e Shatsky, e que Lunatcharsky, 

mais tarde, pôde ampliar e orientar no sentido dos ideaes communistas >>. L, Filho, is Vida e Educação de J. Dewey, pag. 5, 

S. Paulo, s/d, 

(3) L. Filho, Introducção, etc., pag. 194 e seg.   
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<< A socialização – di-lo o professor Lourenço Filho, – não se oppõe, como á primeira vista possa parecer, ao 

principio do respeito á individualidade da criança, que é, tambem, dos caracteres positivos comuns a todos os 

systemas de educação renovada. Bastaria esta simples reflexão: individuo e sociedade não são termos 

contraditorios. O individuo não existe, como ser humano, fora de qualquer meio social. A duvida estará na 

comprehensão do typo politico de sociedade, a que a socialização da escola deva tender. Mas o embaraço se 

desfaz, com uma palavra. O typo de socialização que a escola nova pretende é o da democracia, entendida como 

um regime que permitta a livre e a espontanea circulação dos typos da elite, estejam onde estiverem. A  

socialização, tal como a comprehende a escola renovada, não é a sujeição. E’ a homogenização primaria, não ha 

duvida, numa longa base de communidade de idéas e sentimentos, de communidade de lingua e de technica 

elementares, que dêem ao grupo social e cohesão necessaria para manter-se >> (¹). 

 

§ 2. – OS PROCEDIMENTOS, DE QUE A ESCOLA SOCIALIZADA LANÇA MÃO 

PARA FORMAR A MENTALIDADE POPULAR 

1. Deve a escola adaptar-se ás necessidades do meio social – A socialização da escola 

implica diversos procedimentos, por meio dos quaes a escola pode elevar o estandar medio da 

mentalidade popular. 

Um delles é a adaptação da escola ás necessiades dos meio social. E’ o problema da 

escola unica, isto é, a escola com a mesma finalidade de adaptação, com seus programmas 

cingindos ás possibilidades do ambiente regional. Nota Lourenço Filho que a escola não pode 

ser o orgão maximo da educação; nem pode, tampouco, ser concebida a priori ou exercer sua 

actividade insulada de outros factores de socialização, uma vez que a criança é um reflexo da 

communidade é que 

______________ 

(1) O. c., pag. 197.    
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tem de ser integrada na escola. E cita os dois exemplos seguintes: 

a) Para as ilhas Filippinas transportaram os americanos todo o seu apparelho de educação primaria, 

proprio para os Estados Unidos. No fim de vinte annos, verificaram os americanos que a sua obra educativa tinha 

produzido a mais acabada desintegração. 

b) As escolas de simples alphabetização, no nordeste e em outros pontos do paiz, dasadaptam os 

sertanejos, que são impellidos á burocracia ou ao << mandarinato>> das profissões liberaes. << Não será dificil 

enxergar, na maioria das escolas ruraes dos Estados, verdadeiras bombas de sucção do urbanismo, que é 

phenomeno social que se agrava, dia a dia, no Brasil >> (¹). 

Já vimos (pag. 36) que a matricula das crianças está muito longe de abranger a 

totalidade da população escolar. Por outro lado, apurámos, tambem, que numerosos alumnos 

deixam de ir ás aulas por falta de recursos de toda ordem. E logo se nos deparam problemas 

urgentes ou inadiaveis: 

a) criar um typo de escolas de maltrapilhos, em numero sufficiente para acolher essa 

população de pobrezinhos e miseraveis; 

b) prover as escolas de um orgão de assistencia social, com capacidade para auxiliar o 

alumno, e, consequentemente, para regularizar a frequencia escolar; 

c) armar as escolas de condições taes, que possam encaminhar os filhos dos operarios 

e trabalhadores pobres para uma profissão ou meio de vida, que os colloque a salvo da 

miséria. 

______________ 

(1) O. c., pags., 16 e 17. – A evolução social do Brasil, como já demonstrou, foi operada, por assim dizer, nos 

centros ruraes; o centripetismo das nossas populações rusticas começou com o declinio da aristocracia territorial, a qual a 

abolição de 1888 acabou por destruir (pag. 16 e seg.).      
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2. – Deve a escola crear e desenvolver as instituições peri-escolares e post-escolares. 

– Realizado o typo urgente de escola, de que precisa o Brasil, devemos desenvolver nella, 

como na escola em geral as instituições peri-escolares e post-escolares. Já notamos, com 

Natorp e Dewey, por exemplo, que o unico educador é o meio social e a escola apenas um 

orgão de reforçamento e systematização da obra educativa de cada communidade. Que a 

escola deve, emfim, servir á communidade. A informação, as technicas escolares tradicionaes 

são transformadas em instrumentos de acquisição de alguma coisa real; aprende-se para fazer 

e não para saber << To teach reading, writing, and arithmetic is a small parto f the work of 

the teacher. Life in the school should be closely connected with life out of the school >>, 

dizem educadores  como Frasier e Armentrout (¹). E, por isso, ás antigas instituições escolares 

se vêm juntar as instituições peri-escolares e post-escolares, ou seja, os jogos e clubes 

desportivos, a correspondencia interescolar, as visitadoras de saúde publica, os circulos de 

pais e mestres, etc. (²). 

O acto n. 1.239 de 27 de novembro de 1928, com que o governo reorganizou a 

educação geral em Pernambuco, determinou a creação de: 

a) um corpo de visitadoras, cuja a funcção era zelar pela saude dos escolares e visitar 

as famílias dos alumnos, a fim de conhecer o meio que estes vivem e incentivar nos pais 

habitos sadios (art.45); 

_______________ 

(1)  An introduction to education, pag. 43, Chicago, 1927.  

(2) Correspondem taes instituições ao que os americanos chamara extra-curricular activitles, of. J. F. Williams. The 

Organization and Administration of  Physical Education, cap. IX, Nova-York, 1922; Irving King. The Social Aspects of  

Education, cap. IV e V, Nova-York , 1912; W.H. Kilpatrick, Source Book in the Philosophy of Educations of Tomorrow, cap. 

VII, Nova-York, s/d. Conf. ainda, J. Renault, La educación em la familia y la escuela, Madrid, s/d.  
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b) uma assistencia escolar, com administração autonoma, centralizadora das 

instituições ou organizações philantropicas (caixas escolares, ligas de bondade, instituições de 

copo de leite, etc. (art.341 a 362); 

c) as << associações de pais e professores >>, que tinham obrigação de promover 

reuniões escolares, sem solennidade, << de modo a crear confiança nas almas mais humildes, 

onde se deviam fazer palestras a proposito da hygiene, de disciplina, etc., de modo a influir 

beneficamente no espirito dos pais (art. 363 a 367); 

d) as << sociedades de acção post-escolar >>, com o objectivo de trazer a collaboração 

dos ex-alumnos para a obra educativa da escola (art. 368 e 369). 

O inquerito social, que realizámos nos grupos-escolares do Recife, provou que muita 

coisa do acto official de 1928 não foi realizada. Faltaram á escola por motivos de doença 53, 

63% das nossas crianças. Outras muitas faltaram por motivos impressionantes (doenças em 

pessoas da familia, falta de roupa ou calçado, falta de livros, etc.). Quatro grupos-escolares 

não auxiliaram os alumnos. 48,66% das professoras não convidavam os pais para reuniões 

escolares. Por outro lado, as relações entre a escola e a familia são muito frouxas (65,45% das 

mães, por exemplo, não visitam a escola e 36,13% não vêem as notas dos filhos). Quanto à 

intercorrespondencia escolar, 67,33% das nossas mestras não a praticam. A vida extra-

curricular da escola, emfim, é diminuta: 34,66% do magistério do Recife, v. g., não 

interessam os alumnos por nenhum aspecto da vida social da comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72            A ESCOLA E A FORMAÇÃO DA MENTALIDADE POPULAR   

 

Convem observar, entretanto, que a actual Directoria Technica de Educação, em boa 

hora confiada ao espirito moço do dr. Annibal Bruno, acaba de pôr em execução as 

sociedades de pais e professores, sob a nova denominação de circulos de pais e mestres. 

Installados experimentalmente, os circulos de pais e mestres vêm despertando um serio 

interesse ou curiosidade no nosso meio escolar. 

Os pais, – assim o nota Ferrière, – exigem, muitas vezes, que os filhos sejam educados 

como elles proprios o foram. Encolhem os hombros, quando se lhes fala nos resultados dos 

methodos modernos. Que fazer? << Esclarecer os pais. Expôr, mostrar, provar, pela palavra, 

pela penna, pela acção. Indicar, sobretudo, o que se faz. Com o tempo, nada pode resistir á 

acção, quando esta se não limita a tender para o progresso, mas o realiza >>. E não bastam 

que elles deixem de ser um obstaculo; é forçoso que cooperem com os mestres. Mesmo 

porque, << sem a cooperação dos pais, não ha nada a fazer >>, diz o sociologo de Genebra (¹). 

Tal o fim dos circulos de pais e mestres. As Parent-Teacher Associations são organizações 

poderosissimas nos Estados-Unidos, que repetidas vezes se têm encarregado, com bom exito, 

de campanhas em favor da reconstrucção dos predios escolares ou augmento do salario dos 

professores, para citar apenas dois exemplos (²). Nenhuma escola americana 

________________ 

(1) A. Ferrière, Transformemos a Escola, pags., 32, 33 e 35, Paris, 1928. – << Les parents et les maltres sont 

nécessairement applés à collaborer. Cette collaboration ne sera féconde que s’ils out le respect les uns des autres, la vif désir 

de se connaltre et de s’entaiders, A. Hesse & A. Gleyze, Notions de Sociologie appliquée à la Morale et à l’Education, pag. 

106, Paris, 1930. 

(2) G. W. Frasier & W. D. Armentrout, o, c., pag., 46. – << El niño se complace em decir em casa ló que há 

ocupado su espirito en la escuela, y los padres prudentes corresponden siempre a estos impulsos y les agrada poder 

representar en esto algún papel, no para limitar la liberdad Del maestro, sino como colaborador en um servielo común. Antes, 

muchos maestros lamentaban esta colaboración, considerando al padre sólo como un obstáculo para el buen éxito de sus 

esfuerzos. Perõ          
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Subsiste sem a sua P. T. A. Morgan, citado por Lourenço Filho, dizem que alguns 

Estados da America do Norte o numero de agremiados passava de 1.100.000, E’ preciso não 

esquecer aquella frase de Vuyst, a saber: das influencias recebidas pela criança 1% pertence 

á igreja, 2% á escola e 97% á familia.  

Ballesteros, ao recordar a frase de Vuyst, cita o seguinte calculo de Ferrière: a criança, 

que frequenta a escola até os quatorze annos, recebe a influencia desta durante quinze mil 

horas, ao passo que viverá umas sessenta e cinco mil sob as visitas da família(¹). Segundo os 

nossos calculos, as crianças frequentam a escola durante 5.768 horas, emqunto passam 23.072 

horas de vida familiar (periodo escolar de sete annos). A influencia da escola é de 1/5 em 

relação á influencia familiar. Sighele nota que attribuimos, muitas vezes, á hereditariedade o 

que é devido simplesmente á influencia familiar. Henrique Geenen vulgariza a estatistica feita 

na casa de correcção de Lyão: em 387 detentos, 243 provinham de famílias cosmopolitas ou 

eram orfãos. Dos resatantes, a << maioria vivera longe da familia em consequencia de maus 

tratos ou miséria >>  ²). 

<< Insistir sobre la extraordinaria importancia de la familia seria supérfluo (diz-nos Alberto 

Pinkvich). Esta institución actúa sobre el individuo durante el período más impresionable de su vida. Imprime 

em la naturaleza Del niño rasgos que nunca ya podrán borrar-se. Las primeras evoluaciones Morales, las 

creencias     

_______________ 

Ahora vemos que los padres, vecinos de una localidad cualquiera, Forman poe al mismos uma comunidad que puede ser 

utilizada como una ajuda poderosa para apoyar las esfuerzos del maestro. Ahora se adoptan muchos procedimentos para que 

los padres puedan comprender la significación de estos esfuerzos incitádoles a reuniones de padres (Parent’s Evenings) a a 

visitar La escuela en determinados dias (Opens Days) >>, J. J. Vindlay La Escuela pags. 188 e 189, Barcelona, 1928. 

(1) La cooperación em la escuela, pag. 19, Madrid. Ler, ainda, as pags. 64/94 

(2) Henrique Geeoen, Temperamento e caracter sob o ponto de vista educativo, pag. 103, S. Paulo, s/d  
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sociales iniciales, incluso las primeras convicciones politicas, sácalas el joven cuidadano, del grupo 

familiar >> (¹)      

Referindo-se, todavia, á familia proletaria das cidades européas, observa Pinkevich 

que ella deixou praticamente de existir. De manhã cedo, parte o chefe da familia para o 

trabalho e só retorna ao anoitecer, enervado e deprimido pelo arduo labor. << No tiene ganas 

de hablar ni pensar, y no está en condiciones de bromear o trabajar com sus hijos. Y así un 

dia y outro. Pues y la madre? También ella, por lo general, trabaja fuera de casa >>. E 

accrescenta o eminente professor moscovita que, na Allemanha, trabalham quatro milhões de 

crianças privadas da tutela e do regaço materno (²) >>. 

3. Deve a escola orientar e preparar as aptidões profissionaes dos alumnos. – Se a 

escola quer formar a mentalidade popular, deve, sobretudo, orientar e, pelo menos, preparar as 

aptidões profissionaes das crianças. 

Os problemas relativos á orientação, á selecção e ao ensino profissional constituem uma parte 

da psychologia applicada, que Claparède chama psychologia profissional, ou economica (³). 

O interesse pelos problemas profissionaes é tão antigo quanto a civilização humana; já vimos 

que os jesuitas se preoccuparam com o assumpto, quando para aqui vieram ha cerca de quatrocentros 

annos (pag. 26). Antes de attingir a actual phase da divisão e differenciação das funcções economicas, 

o trabalho passou           

_______________ 

(1) La nueva educación en la Rusia Soviética, pag. 28, Madrid, 1930 

(2) O. c., ib 

(3) La orientación profesional, sus problemas y sus métodos, pags. 5/8, Madrid, s/d. 
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Por outras phases pretéritas, que são mais do objecto e dominio da historia da economia (¹). 

Causas diversas intensificaram, no seculo XIX, o interesse pelos problemas 

profissionaes: as doutrinas economicas da divisão do trabalho, os accidentes, as 

enfermidades, o mallogro das profissões, a perda de energia, o progresso da psychologia 

experimental e problemas transcendentaes da guerra e do após-guerra.    

Adam Smith foi um dos propugnadores da doutrina da divisão do trabalho. É, a 

proposito, Samper lembra o seguinte exemplo, citado pro Trigo: em certa officina dos 

Estados-Unidos a fabricação de um calçado de mulher occupa cincoenta e dois operarios; << 

la labor de cada cual dura apenas algunos secundos, y se reproduce millares de vezes al dia 

(²). Afim de evitar o numero cada vez maior de accidentes de trabalho, Munsterberg foi 

convidado a estudar o problema e chegou, por meio de provas experimentaes (1912), á 

conclusão de que um quarto dos conductores de vehiculos eram inaptos para a profissão que 

exerciam (³). Lipmann publicou alguns resultados de estatisticas sobre causas de accidentes de 

trabalho. Na estatistica de Frois, p. e., 49% dos accidentes foram devido á falta de aptidão 

profissional dos obreiros (4). Esse problema está ligado ao das enfermidades profissionaes, 

que Mogin considera de mais importancia. Verificou-se, tambem, que uma certa percentagem 

de operarios  era  mudar de officio, com prejuizo proprio e alheio, a falta de aptidão physica e 

psychica para o trabalho escolhido (5). Lipmann 

_____________ 

(1) Rodolfo Tomás e Samper, La Orientación Profesional y la Ensenanza Profesional, pag. 25 e seg., Madrid, 1924. 

(2) R. Tomás e Samper, o. c., pag., 52 

(3) Psychologie and industrial efficiency, pag. 63, Boston, 1913. 

(4) Apud José Mallart, Orientación Profesional u prevención de accidents del trabajo, pag. 70, Madrid, 1927 

(5) Claparède, La Orientación profesional, etc., pag. 11 e seg. 
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Calculou que, annualmente, mudam de officio, tres ou quatro por cento dos profissionaes. A 

troca de profissão, por outro lado, augmenta com a idade, segundo Bernay (¹). Um ano antes 

de Munsterberg, Taylor já havia chamado a attenção dos scientistas para a perda de energia, 

produzida pelo methodo de trabalho inadequado, e, anteriormente a Taylor, Parsons inspirou a 

fundação do Bureau of Vocational Guidance (1908), ponto de partida de numerosas 

instituições de orientação profissional, existentes hoje em dia nas grandes cidades do mundo 

(²). O problema da perda de energia se relaciona com o da pouca duração da vida profissional, 

constatada no inquerito de Bernay, cuja causa se encontra, em grande parte, no dispendio de 

energias em um trabalho mal escolhido (³). 

As experiencias, a que acima alludimos, coincidiram com o progresso da psychologia, 

empenhada na elaboração dos mental tests (Cattel , Munsterberg, Stern, Decroly, Binet, 

Rossolimo, Brow, etc.,) (4). A grande guerra accelerou o movimento em favor dos problemas 

profissionaes (selecção de aviadores, Army mental tests), aggravados pelas perturbações 

economicas subsequentes e pela necessidade de reeducar os mutilados e invalidos. Este ultimo 

problema tomou incremento, sobretudo, nos paizes, que participaram da conflagração de 

1914-1918 (Estados-Unidos, Allemanha, Austria, Inglaterra, Japão, Belgica e França). E, 

tambem, na Hollanda, na Suissa, na Espanha (5).    

_______________ 

(1) R. Tomás e Samper, o. c., pags. 62 e 63 

(2) No Recife, existe um instituto de orientação profissional, mantido pelo governo. 

(3) W. J. Ruttmann, Orientación Profesional, pag. 12, Barcelona, 1926. 

(4) Entre o mais notaveis testes de aptidão, citemos os de Blackstone (estenographia e dactylographia), 

Stenavist (habilidade mecanica), Claparède, Simon, Thurstone, Walter, Whipple, etc. 

(5)José Mallart, la reeducación profesional de los Invalidos del Trabajo en España, pag. 7, Madrid, 

1928; R. Tomás e Samper, o, c., pags. 69/91.  
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Chegou-se, enfim, á conclusão de que a escola, cujo o fim é coordenar e systematizar 

toda a acção educativa do meio social, deveria cuidar não só do ensino, como tambem de 

descobrir, despertar e orientar as aptidões da criança. 

 

 

*** 

 

O problema da orientação profissional tem pro fim eleger a profissão para a qual o 

individuo é mais apto. assim o diz Claparède. Piéron acha que essa eleição deve ser feita 

precocemente quanto possivel, para o bem da collectividade e o augmento do rendimento 

social (¹). A solução do problema depende: a) do conhecimento previo das aptidões, que 

convém ás diversas profissões; b) do conhecimento do individuo, isto é, conhecer a 

phisionomia mental do individuo para aferir o seu perfil com o perfil especifico da profissão 

(²); c) do conhecimento das necessidades do meio onde o individuo tem de desenvolver-se. 

O conhecimento das aptidões concernentes aos diversos officios está em parte feito 

pelos psychologos (Lipmann, Christiaens e outros), á causa da analyse das profissões, que, 

depois, é inventariada nos chamados psycho-profissional do oreintado. São muito faladas em 

monographias de Christiaens, publicadas em Les Métiers bourgeois e as da Rose des Métiers 

de Mauvezin. Contêm, geralmente a) o objecto do officio e sua technica; b) as aptidões 

requeridas; c) as contra-indicações. 

O conhecimento do individuo se adquire com o interrogatorio, a observação e a 

experimentação. O  

______________ 

(1) Psychologia Experimental, pag. 141, S. Paulo, s/d. 

(2) R. Piéron, o. c., pag. 142 
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Interrogatório tem por objecto conhecer o meio familiar do individuo (profissão e estado 

financeiro dos pais), sua saude, suas condições physiologicas (appetite, somno, fadiga, 

resistencia), seus habitos, seus conhecimentos, seus defeitos e vícios, suas qualidades 

intellectuaes e moraes, seus interesses e gostos (¹). Toma, quase sempre, a forma de 

questionario, contra o qual Fontègne faz algumas objecções (²) e que Samper chama um 

genero de << mayeutica deliberada y escrita>> (³). A observação se faz por meio de exames 

medicos (que servem para contra-indicar taes ou quaes officios), dos exames 

anthropometricos (prova relativamente falha ou secundaria) e dos testes  psycho-

physiologicos e profissionaes, conforme o diagnostico tenha em vista, respectivamente, a 

orientação ou a seleçãodas aptidões profissionaes. Na pratica, ambos se confundem. Binet 

acha que só os testes profissionaes, de cunho synthetico, são os unicos capazes de demonstar 

as aptidões, porque o desenho, o canto pelo canto, e assim por diante. A critica não procede, 

como observa Claparède, uma vez que o teste é tambem um prognostico. << S’il fallait, pour 

conseiller à un jeune homme de se lancer dans l’horlogerie, qu’il sache déjà faire une 

montre, le conseil ne servirait plus à grand’choset>> (4). Á experimentação estão ligados os 

problemas da estabilidade e da precocidade das aptidões, que já vimos quanto são precarios 

(pag. 60 e 61), assim como os relativos á educabilidade do individuo.    

____________ 

(1) Claparède, La orientación profesional, etc., pag. 63 e seg. Ler o questionario organizado por Piéron, 

in Bulletin de l’ Institut National d’ Orientation Professionelle, pag. 31 e seg., n. 2 , Paris, 1930, idem os 

impressos na obra de R. Tomás e Samper, já citada, pag. 129 e seg. 

(2) L’orientación professionalle et la détermination des aptitudes pags. 117 e 120, Paris e Neuchatel, 

1921. 

(3) O.c., pag. 120. 

(4) Claparède, Comment diagnostiquer les aptitudes chez les écoliers, pags. 53 e 54. Paris, 1925.     
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Muitas vezes, o individuo elege sua profissão levado pro influencias exteriores. Sorer e 

Bernay encontraram elevcadas percentagens de motivos da eleição profissional, que eram 

completamente estranhos á inclinação do operario (vontade dos pais, casualidade, etc.) (¹). 

O conhecimento do meio, onde o individuo tem de desenvolver-se, é o terceiro 

requisito exigido para a solução do problema da orientação profissional. 

Exemplo. Entre nós, um dos aspectos graves do problema profissional é << prender os 

alumnos até o fim do curso >>, di-lo A. Carneiro Leão. Quando os aprendizes são meninos 

pobres, abandonam estes a officina publica pela officina particular, mal adquirem alguns 

conhecimentos technicos da profissão. A. Carneiro Leão aconselha, como remedio a esse 

inconveniente, a distribuição de diarias, a partir do segundo ou terceiro anno de aprendizagem 

(²). 

Christiaens annota que a escola, só, não é capaz de orientar profissionalmente (³). Mas 

é facto que a orientação profissional não pode passar sem a collaboração da escola (Lipmann). 

Ella deve ser a principal collaboradora. E’ do interesse da communidade, diz Claparède, não 

só que o homem occupe o lugar próprio, mas, tambem, que as diversas funções sejam, como é 

do espirito democratico, entregues a indivíduos escolhidos em virtude de suas aptidões e não á 

custa de injustos privilegios (4). 

Passemos, agora, á selecção profissional. Se a orientação (Berufsberatung) tem por 

fim eleger a profissão para o individuo, a selecção (Auslese) tem por fim eleger o individuo 

para a profissão (Claparède), 

______________  

(1) W.J. Rattmann, o, c., pag. 131 

(2) Organização da Educação, pags. 24 e 25, Recife, 1929. 

(3) L’Orientation professionalle des enfanis, pag. 32 Bruxelas, 1914 

(4) La orientación Profesional, etc., pag. 164      
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Em verdade, ambos os aspectos se entrelaçam e não deixam margem a uma rigorosa 

demarcação. Piéron, entretanto, escreve que, quando se precede á selecção, temos em vista 

individuos, cuja educação já foi mais ou menos especializada. O problema interessa de perto 

os industriaes, os patrões e, tambem, a collectividade, como no caso da escolha dos 

empregados para serviços attinentes á segurança publica. Interessa, igualmente, a sociedade 

<< a descoberta e aproveitamento dos individuos que, graças a uma instrucção superior, 

fornecem os melhores serviços na creação artistica, na technica industrial e na pesquisa 

scientifica >> (¹). 

Resta-nos falar do ensino profissional. O ensino profissional tambem interessa a escola 

primaria. Feito o prognostico das aptidões de uma criança. A escola tem a vantagem de 

desenvolvel-a no sentido de suas inclinações. O desenvolvimento das aptidões ou inclinações 

das nossas crianças pouco se pratica entre nós, como ficou provado no social survey, que 

realizámos nos grupos-escolares do Recife (pag. 40 e seg.). A preparação profissional na 

escola primaria corresponde ao que Claparède chama a école sur mesure. 

Segundo a concepção de Kerschensteiner, a finalidade da escola publica (primaria, 

secundaria, etc.,) é triplice: a) preparar ou ensinar o alumno a desempenhar uma função no 

organismo total, ou seja, uma profissão, de modo que, realizando um trabalho qualquer, 

contribua elle para o bem geral da communidade; b) moralizar a formação profissional, ou 

melhor, integrar a vida escolar no espirito da communidade do trabalho; c) desenvolver no 

alumno o poder de contribuir para moralizar a grande communidade, onde tem de exercer sua 

profissão (²). 

_______________ 

(1) H. Piéron, Psychologia Experimental, pags. 140 e 141. 

(2) Concepto de la escuela del trabajo, pag. 41 e seg.   
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<< Toda escuela primaria há de poseer (acrescenta ainda Kerschensteiner), por las razones xspuestas, locales 

para el trabajo práctico, tolleres, jardines, cocinas, escolares , obaradores de costura, laboratorios, para 

desarollar sistemáticamente em los alumnos las tendencias de la actividad manual,  para acostumbrarles a 

realizar los trabajos manuales  de um modo cada vez mais cuidadoso, concienzudo, proba e inteligente. Sólo ai 

se estabelecerá uno de los fundamentos esenciales de su formación profesional ulterior y que recogerá 

directamente la escuela de perfeccionamiento, a saber : el habituar pronto al trabajo reflexivo, exemplar, 

sólido, honrado. En otras palabras – y para servirme de uno de los tópicos conecidos, – en las escuela primaria 

pública bien organizada hás de constituir tambien la ensenanza del trabajo una materia de ensenanza. Esa 

ensenanza del trabajo, como materia, no es una profanación de la escuela primaria, sino su mayor 

consagración >> (1).         

 

O ensino profissional, alem de eminentemente socializador, é tambem activo, porque 

suscita na criança uma reacção originada da sua propria necessidade e interesse. E deve ser 

para todos, como bem observa Corintho da Fonseca:    

 

<< As constantes affirmações que fazemos de democracia, bradando pela necessidade da utensiliagem 

economica do povo, pelo ensino de officios, que representam mais um esforço desesperado de vontade do que 

uma convicção innata, no fundo da nossa formação, psychologica e moral. Querem, sem duvida, que se diffunda 

o ensino de officios, affirmamos e reffirmamos, a todo momento, que a grandeza economica do Brasil depende 

da formação technica profissional do povo, mas, quando assim o fazemos, aninhamos no espirito um 

preconcebido, uma resalva, a de que esse adestramento technico profissional deve ser para uma certa parte do 

povo, diferente de outra parte cuja a formação deve ser feita por um rythmo diverso >> (2). 

 

 A << escola do trabalho>> (Arbeitsschule), no sentido que lhe dá Kerschensteiner, 

isto é, uma escola de trabalho communal, com fim de moralizar e so- 

______________ 

(1) O. c., pag. 30 e 51. 

(2) a escola activa e os trabalhos manuaes, pag. 82 e seg., S. Paulo, Vol. III, desta Bibliotheca. 
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cializar o trabalho, – é defendida ainda por Dewey, Lay, Gansberg, Sharrelmann, Pabsi, 

Natorp, e Roberto Seidel, estes dois ultimos socialistas.  

Na Russia soviética moderna, a escola do trabalho se differença da escola porpugnada 

por Dewey ou Kerschensteiner. Differença por seus fins: a escola soviética visa uma 

finalidade de classe, como bem observa Pinkevich. Differença-se, ainda por um outro aspecto, 

por um outro caracteristico: na escola soviética, o labor manual não é o centro da actividade 

infantil. << No somos entusiastas ciegos del trabajo manual, sin tener em cuenta su forma. 

Em el fondo, esa apologia de la destreza manual es un  vestigio del passado. El trabajo del 

artesanato há cedido ya el puesto a la produción industrial; y si queremos comprender y 

empezar a vivir según  el modo de vida y la ideologia del proletariado, debemos saturarnos  

onde todo de la cultura de producción maquinista. En una palabra: nuestra escuela debe ser 

una escuela industrial >> (1).  

A nova educação soviética vem despertando um grande interesse em todos os paizes; 

já existem, actualmente, numerosas monographias sobre o assunto (Nearing, Samuel N. 

Harper, Dewey, Carter, T. Bach, Renault, etc.) (²). 

4. Deve a escola promover a cooperação, ou o habito do trabalho em communidade. – 

Decroly, Montessori, Claparède, Kerschensteiner, Washburne, Ferrière, Natorp, Cousinet, 

Profit são os representantes mais notaveis do movimento renovador, ensaiado por Lietz e por 

Dewey, favor da cooperação applicada 

______________ 

(1) Alberto Pinkevich, o. c., pag. 229 

(2) Jerome Davis, Contemporary Social Movementes, pags. 420 e 421, Nova York, 1930. 
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ás escolas primarias, – movimento a que os problemas economicos do após-guerra vieram a 

dar nova vitalidade. Desse modo, a cooperação nas escolas tem os seus funadamentos 

pedagogicos na concepção mais social, e humana da educação e da natureza infantil, 

transformada pelo desenvolvimento da biologia e pelo pensamento philosophico moderno (¹). 

Contra o conceito classico da escola antiga, que reduzia a criança á passividade, que lhe tirava 

toda especie de iniciativa, que impunha entre ela e o mestre uma separação radical, a começar 

pela disposição do mobiliario, – veio oppôr-se o criterio da escola nova, communidade de 

trabalho onde a criança occupa o primeiro lugar e onde as iniciativas e actividades tanto 

partem della como do professor. << Na escola commum, cada qual aprende por si, deve 

esforçar-se por si, para que demonstre o resultado de seu esforço pessoal. Na escola renovada, 

pretende-se que as crianças, desde muito cedo, aprendam a trabalhar em grupo, em 

communidade. O trabalho por equipes, por commissão ou partido, o auxilio mutuo, a auto-

aprendizagem do grupo são transformações por que se batem todos os renovadores. A 

comprehensão da solidariedade da vida social deve ser sentida, vivida por todo o tempo da 

meninice, não simplesmente recebida como preceito de moral theorica >> (²). Em uma 

organização assim concebida, cada criança adquire uma personalidade propria e real, << que 

estará em realción solamente con sus posibilidades de trabajo, con su vocación y com sus 

aficiones y aptitudes >> (³). 

Cooperação implica autonomia, problema complexo e importante para o qual reservamos 

espaço especial. Em summa, cooperação é viver uma vida 

_____________ 

(1) Antonio Rallesteros, o. c., pag. 9 

(2) Lourenço Filho, Introducção, erc., pag.21 

(3) Antonio Rallesteros, o. c., pag.11 
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real como quer Dewey; é fazer da escola uma sociedade embrionaria ou em miniatura (¹). 

O aspecto moral do problema da cooperação nas escolas se destaca mais em 

Kerschensteiner do que em qualquer outro pedagogo. No pensamento do grande mestre de 

Munich uma das finalidades da escola é a moralização do trabalho profissional, isto é, 

despertar na criança a consciencia de que o trabalho deve ser praticado em beneficio da 

communidade. E o melhor meio de despertar essa consciencia é implantar na escola a 

communidade do trabalho, a saber, cooperação (²). Alem do mais, a cooperação estimula uma 

propriedade moral, a responsabilidade, que ate hoje a escola antiga conseguiu suscitar na 

criança, acrescentada ainda Kerschensteiner. A difficuldade está em encontrar professores 

compenetrados do espírito de cooperação (³).  

Na verdade, poucos são os professores dotados de tão forte dose de altruismo a ponto 

de se dedicarem a uma empresa na qual terão, muitas vezes, de trabalhar fora das horas 

previstas nos regulamentos. Sobretudo com os humildes honorarios, que se pagam ao nosso 

magisterio. 

 

*** 

A cooperação do trabalho escolar deve ser iniciada por organizações de jogos e 

desportos. As organizações desportivas despertam o sentimento de solidariedade ao mesmo 

tempo que fazem a criança passar da actividade do jogo á actividade do trabalho, como 

observa Dewey. Depois virão as cooperativas 

______________ 

(1) La escuela y la sociedad, pag. 35, Madrid, s/d. 

(2) Jorge Kerschensteiner, Concepto de la escuela del trabajo, pag. 61 

(3) Jorge Kerschensteiner, o. c., pags 67 e 68. 
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associações infantis dirigidas pelos proprios escolares, que tem por finalidade angariar 

recursos para a criação de instituições protectoras da escola, etc., 

Profit desenvolveu-as na França, depois da guerra. Era preciso adquirir dinheiro para a 

compra de material didacto, << 300 à 400 francs en moyenne pour chaque école >> (¹). Profit 

emprehendeu a campanha. Surgiu, então, a conveniencia de pedir a collaboração dos proprios 

alumnos, uma vez que seriam elles os mais de perto interessados. Formaram-se, assim, as 

primeiras cooperativas escolares. Alguns annos depois, os resultados praticos eram o seguinte: 

237 museus escolares, 200 postos de saude, 60 cinemas, afora as officinas, as installações de 

T. S. F., as bibliothecas, etc., (²). 

As cooperativas despertam esse instinto ou affinidade social, segundo a expressão de 

Kilpatrick, cuja as primeiras manifestações são caducas e só apparecem sob a influencia de 

um acontecimento exterior, << un évenement qui a montré l’ avantage du groupement >>, 

como observa Rouma (³). 

A organização das cooperativas escolares não são do proposito deste trabalho. Os 

interessados devem ler a obra de M. Profit, La Coopération à l’ École primaire, publicada, 

em Paris, pela Livraria Delagrace (1926). Á pag. 50 e seg. da referida obra existe um esboço 

de estatutos, que pode ser adaptado ás necessidade de cada escola. 

________________ 

(1) M. Profit, La Coopérativa à I’ Ecole primaire – Contribution  à I’ idée da I’ école d’ aprós-gerree, 

pag.17, Paris, 1926. 

(2) M. Profit, o. c., pag. 146. No Estado de São Paulo, sendo director geral do Estado o dr. Lourenço 

Filho, deu-se um grande impulso ao cooperativismo escolar. Mais de uma centena de apparelhos cinema e 

numerosas bibliothecas infantis foram instaladas nas escolas, por essa forma. 

(3) Pédagogie Sociologique, pag. 64, Neuchatel e Paris, 1914. 
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*** 

O valor pedagogico da cooperação no trabalho é inconstratavel. Ambiente moral, 

alimentado pelo despertar da consciencia da solidariedade social, só possivel com a 

collaboração, com o auxilio mutuo, com a obra em commum. Disciplina sem esforço ou 

coacção, que é uma forte sympatia pela escola. Liberdade de iniciativa para a criança, e, 

portanto, responsabilidade. Educação activa, advinda do espirito de trabalho. Um ideal, 

emfim, porque permitte á criança expandir sua personalidade e satisfazer seus interesses 

pueris, commummente supplantados pelos que os homens lhe attribuem, no dizer de um autor. 

6.  Deve a escola, emfim, estabelecer oregime de autonomia, ou do self-government, 

para os seus alumnos, – A adaptação da escola ás necessidades do meio social, o 

desenvolvimento das instituições extra-escolares, o preparo das aptidões ou inclinações 

profissionaes e, emfim, o habito do trabalho em communidade, tudo isso não basta se a escola 

não respeita a autonomia de seus alumnos, ou melhor, se os seus alumnos desconhecem a lei, 

regra ou governo de si proprios (autos, próprio, nomos, lei), que é o processo mais efficiente 

para a formação de homens livres e uteis á communidade. 

A educação autonoma, ou autoorganização escolar, tem suas bases no principio de que 

devemos deixar formar-se livremente a actividade espontanea das crianças. Ferrière assim 

define o que seja a actividade espontanea infantil: 

<< La actividade espontánea del niño es cosa sagrado, entanto que ella aumenta su potencia de 

acción. Representa el juslo médio: de um lado tendriamos la pereza, la occiosidad,     
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el desfilfarro de energias, sintomas de um espíritu enfermo, pruebas de insuficiencia mental o de surmenage, 

pues todo niño normal es espontaneamente activo. Del otro lado, la actividad impuesta de fuera, hecha, Paes, de 

mala grana, con recor, con fastidio, con el deseo secreto de acabar lo más pronto posible, de procurarse el 

menor esfuerzo y de dar justamente el rendimento mínimo que los padres o el maestro están  dispuesto a 

aceptar. Cuántos obreros trabajan en esas condiciones en nuestro mundo moderno, en que la índustria 

demasiado especializada cansa al trabajador, y en donde una maia higiene física y social le hera muy amenudo 

a olvidar el valor de la posesión de si! >> (¹). 

 

Diz, ainda, o mestre de Genebra: 

<< A criança adora a natureza: encerram-na por isso dentro de casas. A criança gosta de brincar: 

obrigam-na a trabalhar. Pretende saber se a sua actividade serve para qualquer coisa: fez-se com que a sua 

actividade não tivesse nenhum fim. Gosta de mexer-se: condemna-na à immobilidade. Gosta de palpar objectos: 

eil a um contacto com idéas. Quer servir-se das mãos: é o cerebro que lhe põem em jogo. Gosta de falar: 

impõem-lhe silencio. Quer esmiuçar as coisas: constrangem-na a exercicios de memoria. Pretende buscar a 

sciencia de moto-proprio: é-lhe servida já feita. Desejava seguir a sua fantasia: fazem-na vergar sob o julgo do 

adulto. Quereria enthusiasmar-se: inventaram-se os castigos. Quereria servir livremente: ensinou-se-lhe a 

obedecer passivamente. Simul ac cadaver >> (²). 

 E, em outra parte, completa sua idéa do seguinte modo: 

<< Por tanto, suprimamos, toda reglamentación, inconmovible y permitamos el juego en todas las 

edades, y las actividades constructoras igualmente em la familia y en la escuela; en todas las edades también, y 

en todas partes, facilitemos las ocasiones de prestar servicios. Que todo gusto que se manifeste tenga medio de 

ejercitar-se; que toda actividade espontânea pueda manifestarse. Gustos, actividades, curiosidades, son 

necesidades del cuerpo y del espiritu >> (³).   

Taes são as idéas do eminente sociologo suisso. 

A autonomia são regras de conducta ditadas pe- 

____________  

(1) La educación autónoma, pag. 9, Madrid, s/d. 

(2) Transformemos a escola, pags. 12 e 13, Paris, 1928, 

(3) La educación autónoma, pag. 11. 
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los proprios alumnos e que têm, como observa J.M. Baldwin, dois sentidos distintos: o sentido 

do governo por si mesmo, isto é, a capacidade de o sócio bastar-se, ter iniciativa propria e 

ordenar a sua vida num encalço de um ideal por elle proposto, e o sentido do governo de si 

mesmo, isto é, a virtude de o socio dominar as paixões e recalcar seu proprio egoismo. Essa é 

a expressão mais viva do self-government. A educação autonoma é o principio basico de 

pedagogia moderna, com seus mais conspieus representantes em Decroly, Maria Montessori, 

Angelo Patri, Dewey, Claparède, Kerschensteiner, etc. Só por meio de um regime escolar de 

self-government pode preparar-se a criança para a collaboração social. Só um mecanismo 

educativo autonomo pode solucionar o problema da moralização da grande communidade, de 

que nos fala Kerschensteiner. Só assim conseguiremos attingir a << era nova >>, sonhada por 

Ferrière. 

A importancia pedagogica da autonomia escolar se verifica nas seguintes proposições 

(¹): 

1.ª Desenvolve, de um modo geral os instintos sociaes da criança, porque faz que ella 

adquira, mediante o exercicio, a pratica e a technica social. 

2.ª Facilita a livre manifestação das aptidões profissionaes ou a livre manifestação dos 

caracteres proprios para a occupação dos cargos administrativos; é uma verdadeira << escuela 

profesional de aprendizage para a vida y organización sociales, es decir, una verdadera 

escuela de educación cívica! >>. 

3.ª Engendra relações amistosas entre os professores e os alumno, porque destroe a 

obediencia passiva e o despotismo do mestre; donde resulta que 

_____________ 

(1) Alberto Pinkevich, o. c., pags. 243/245; Ferrière, o. c., pag. 15 e seg.      
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a escola passa a ser a instituição propria da criança, desejada e querida por ella. 

4. ª Desperta as faculdade creadores do alumno, estimula suas iniciativas, aviva-lhe o 

espirito critico (como nota Samper, não se trata de favorecer a formação dos typos de meninos 

discutidores ou questionadores por habito). 

5.ª Recalca, emfim, como já se observou, o egoismo latente da criança, despertando 

nella o sentimento de solidariedade e auxilio mutuo. 

 

*** 

O systema de autonomia escolar originou-se dos estudos feitos pelos pedagogos em 

torno dos bandos ou agrupamentos infantis (os boys gans, como dizem os americanos). Ha 

paginas admiráveis sobre o assunto em Rouma, Varendonck, Cousinet e R.A. Acher. Com o 

auxilio dos estudos de Varendonck e Cousinet, sobretudo, Ferrière chega á conclusão de que 

os meninos menores de oito annos raramente formam grupos e, quando o formam, são esse 

grupos ephemeros. Entre os oito e os dez annos os habitantes gregários accentuam-se; mas a 

acção dos chefes desses agrupamentos restrictos é de pouca duração e intensidade. A idade 

por excellencia dos grupos infantis surge dos dez aos quinze annos; é a idade em que a 

abnegação pelo grupo pode leval-o até o sacrificio. Dos quinze annos em diante, os bandos 

mudam de caracter, uma vez que os adolescentes adquirem uma outra concepção de vida. << 

Sus sociedades son menos extensas, no abarcan ya la casi totalidad de las actividades y los 

interesses extra-escolares de sus miembros, pero son más intensivas, es decir, especializadas 

para la persecución de tales e cuales particulares. Es la  
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época en que se forma el ciudadano futuro. Es, pues, la edad por excelencia en que es 

necesario dejar a los jóvenes em la liberdad para la realización de sus experiencias sociales 

>> (¹). Assim, a escola primaria, apesar da pouca idade das crianças, pode ir iniciando a 

pratica da autonomia mediante essas pequenas associações chamadas Estados escolares, que 

Kerschensteiner encontrou a funcionar em plena Nova-York (²). 

Do estudo dos boys gans, passaram os pedagogos a conceber e a crear colonias civicas 

ou republicas infantis. As republicas infantis são ensaios de vida publica, destinados a 

habituar as crianças a respeitar as instituições sociaes e politicas, a constituírem-se cidadãos 

uteis á humanidade. Conhecem-se as experiências feitas na Allemanha por Langermann 

(1902-1906), na Italia pela senhorita Francia (1910) e na Russia por Shatzky (1911). Eram 

meninos anormaes, alguns delinquentes ou vagabundos. Todos tres começaram pelo regime 

anarchico; em breve os alumnos aprenderam experimentalmente o valor da ordem e da 

disciplina. Republicas identicas se encontram na Inglaterra (a little commmvealth de Homer 

Lane, p. e.) e nos Estados-Unidos. Neste ultimo paiz a mais conhecida é a George Junior 

Republic, fundada por W. R. George em 1895. Observei diz, W. R. George, << que los 

muchachos conceptuados particularmente como rebeldes antes de su entrada em la 

república, se convertian, a menudo, em los ciudadanos mejores y en los más fieles 

funcionarios públicos >> (³).W. R. George, é considerado o creador da idéa da republicas 

infantis; mas Angelo Bassi nos diz que a prioridade da concepção cabe ao educador brasileiro 

Frazão, que a ensaiou no Rio de Janeiro em 1861. As idéas de Frazão foram 

_____________ 

(1) Adolfo Ferrière, La educación autónoma, pags. 96/98, 

(2) Kerschensteiner, o. c., pags. 71 e 72. 

(3) Apud Adolfo Ferrière, o. c., pag. 143,     
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introduzidas na Belgica por Slwyssen, de onde passaram, depois, para a America do Norte (¹). 

Ao lado das colonias anormaes, ou colonias delinquentes, as chamadas escolas novas 

(new schools) desenvolveram, tambem, o regime da autonomia escolar. As escolas novas 

eram geralmente internatos secundarios localizados, de preferencia, nos campos. Na Inglaterra 

citam-se as de Cecil Reddie (1889) e de J. H. Badley (1892). A de Reddie é conhecida pelo 

nome de escola de Abbatsholme. O director elegia os << prefeitos >>, encarregados 

principalmente de vigiar os dormitorios e os salões de estudo, e tutelar os pequenos (fags);  

dos treze aos dezoito annos, os alumnos já eram cidadãos independentes. O regime do self-

government, porém, se observa mais na escola de Bedales, nome por que é conhecida a 

fundação de Badley. Os regulamentos e constituições de algumas republicas infantis 

importantes se acham impressos na obra pertinente de Ferrière (²). Mencionam-se, alem das 

de Reddie e Badley, as jovens republicanas de Lietz (Allemanha), de Demolins (França), de 

Joanna Vandenhouten (Escocia), etc. Lietz chegou a fundar quatro escolas de autoeducação; 

sua obra está hoje sendo dirigida por Andresseen. 

E’ curioso saber como, algumas vezes, os educadores introduzem o regime autônomo 

na escola: 

<< El sistema del self-government no fué impuesto: fué introducido en un momento 

propicio. Um dia que los boyos habian estado muy turbulentos y traviesos, decidimos todos 

elegir un instructor que llamara al orden a aquellos que infringian las reglas adoptadas. Fué 

elegido, naturalmente, el muchacho que tênia más facúndia y más elocuencia. Pero, poco a 

poco, se notó que nó tênia ninguna de las calidades que requiere un buen instructor; no tenia 

ni paciencia, ni carácter conciliador, ni discer-  

______________ 

(1) Apud Lourenço Filho, o. c., pag. 221. 

(2) La educación autónoma, pags. 347/363. 
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nimiento suficiente, ni firmeza. Se le rogo, que dimitiera, ló que hizo con agrado; pues no 

tenía interés por su nuevo cargo. Y cuando se trató  de elegir a su sucesor, ya concedieron 

mucho más valor  a las calidades de fondo! 

Otra vez, el más pequeno de los muchachuelos fué  elegido a petición suya; al cabo de 

dos dias tuvo que renunciar a su cargo; alvidaba  su función  y se dejaba absorver 

completamente por sus propias actividades  y diversiones. 

Um dia los alumnos turvieron la idea de ponerse de acuerdo sobre las reglas de 

conducta a observar en los dormitorios. Las escrebieron sobre una hoja de papel, que el más 

artista de ellos adornó con dibujos sencillos, y la colocaron em la pared. Los resultados 

fueron tan divertidos como inesperados; cada noche, al entrar su habitación, se apostabán 

ante su regulamento, que sabian de memória, sin embargo, leyendo las diferentes reglas, y 

anadiendo, al terminar cada uma, el nombre de aquel que la infringia habitualmente. Esto 

era uma llamada al orden acordado >>. 

Da experiencia, tirou Vandenhouten as seguintes conclusões: 

<< Por el self-government, libremente establecido y consentido, muchachas e 

muchachos llegan a ser conscientes de una multitud  de leyes sociales hasta entonces 

insospechadas, a saber: 

No es leader quien quiere; necesita condiciones especiales. 

La colaboración de todas las partes es indispensable para éxito de una obra. 

Toda tentativa de realización está forzosamente limitada por las circunstancias de 

tiempo y de lugar. 

A maior liberdad, mayor responsabilidad >> (¹).    

 

As communidades escolares livres (Freie Schulgemeind) de Wyneken e de Geheeb (a 

escola de Wickersdorf e a sua escola de Odenwald) então, tambem, comprehendidas na serie 

das jovens republicas fundadas na Allemanha. A escola de Wickersdorf e a de Odenwald são, 

de facto, governadas pelos alumnos; esta ultima se distingue, sobretudo, pelo aspecto 

_____________ 

(1) Adolfo Ferrière, o. c., pags. 181 e 185. 
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coeducador, que tão sabiamente soube desenvolver Geheeb. 

Não tardou que o movimento em prol da educação autonoma se estendesse ás escolas 

publicas. São exemplos deste ultimo caso as criações e ensaios de Wilson Lindsley Gill 

(Estados-Unidos), de K. Prodinger (Austria), de Kerschensteiner (Allemanha), de Belot 

(França). 

Na Inglaterra, contam-se, entre outras, as de J. H. Simpson e E.A. Craddock; a respeito das 

escolas suissas de C. Burckhardt, J. Hepp, Hyppolito Guignard e Alberto Chessex dá 

interessantes noticias Ferrière. No Gill system os alumnos formam uma cidade embrionaria, 

com sua carta ou constituição; os jovens cidadãos elegem um conselho, o qual, por sua vez, 

suffraga o prefeito, o juiz e outros funcionarios da administração. Observa Ferrière que nas 

escolas primarias suissas, melhor do que nas secundarias, se fizeram as mais interessantes 

tentativas de educação autonoma. 

Convem transcrever, emfim, as transformações que Burckhardt nota na escola quando nella se 

inicia o regime do self-government:     

<< Desde este momento, las relaciones entre el maestro y los alumnos quedan transformadas. El 

maestro no es ya un ser de naturaleza especial, y no tarda em percebir que se ha fortalecido la 

adhesión y el agradecimiento de seus discípulos. El hecho de confiar a la clase nombramiento de los 

inspectores es considerado  como un acto de confianza del maestro con los alumnos. 

Segunda etapa: la duración del cargo de los inspectores no parece bien a todos. De esto surge una 

discusión y un acto, delineándose poco a poco una reglumentación conforme a las necesidades. El 

maestro no impone nada. El hecho de estabelecer um regulamento, bosquejo de una constitución, es 

un avance importante; responde a la necesidad de acción e espontánea de los alumnos, que satisface 

un instinto profundo. Les da la impresión de que no sufren una coacción impuesta de fuera. Se 

manifiestas los caracteres, apareciendo la individualidad en muchos ni-  
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dos que hasta entonces sólo manifestaran incapacidad. Y toda esta actividad no tiene fines egoistas: 

está al servicio de la comunidad. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

El régimen de la autonomia favorece la tendencia social apuesta a la tendencia individualista 

o egoísta que, en las escuelas, reina todavia como duena y senora. La tendencia individualista separa 

a los seres en lugar de acercarlos y unirlos; y, sin embargo, la escuela, no debe ser el laboratorio de 

los futuros cidadanos, el lugar donde se preparen a cumprir sus deberes com la sociedad y con el 

Estado? Con el régimen de la autonomia la vida penetra em la escuela. Ya no son personas que se 

hacen la competencia, ni mucho menos adversarios , los que se sientam juntos, sino camaradas que 

comporten la misma vida, las mismas penas y las mismas alegrias. Todos participan y aceplan uma 

organización , porque la  colectividad tiene necesidad de organos para redactar las decisiones 

tomadas, hacer observar la ley y establecer sus relaciones com el maestro. Es muy satisfactorio ver 

hasta cuánto el estado espiritual que reina favorece la misma ensenanza. Los mayores aydam a los 

más débiles, y se establece una cooperación; y, a medida que desaparece el falso individualismo, la 

verdadera individualidad de cada uno se manifesta y se desenvuelve. 

También al maestro alcanzan los Buenos efectos del régimen. Descubre, con alegria, que sus 

alumnos están más despiertos y son mejores de ló que habia creido hasta entonces, y aumenta su 

respeto hacia ellos. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

Presenta todavia otra vantaja. Acerca al niño a la gran colectividad de los adultos, 

preparándolo a ser un cuidadano  activo y competente. El recuerdo luminoso de la pequena republica 

escolar le acompanará más tarde em la grande. El amor del país natal se despojará de todo 

fanatismo, no será un estado sentimental más o menos pasivo, sino revestirá la forma activa de una 

colaboración espontánea . En este aspecto, el aprendizaje de la responsabilidad habrá tenido  el valor 

de una educación civica. Por haver vivido muy pronto la vida democrática, el pequeno ciudadadano 

habrá aprendido a pensar políticamente. Conocerá, por experiencia, el valor de los diferentes 

regímenes, pues habrá recorrido todas las etapas de la vida civica , al pasar de sujeito pasivo al de 

ciudadano soberano, disponiendo, con sus iguales, de la vida pública. Por estol levará un interés vivo 

al mundo en el povenir. No será dominado por la prensa y la opinión publica, sino sabra, si es 

preciso, hacerles frente. No vendrá a engrosar el rebano de corderos de Panurgo; y se juzga bueno  
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infundirle más tarde una instrucción civica, las teorias abstractas tendrán vida ante sus ojos, porque 

habrá visto funcionar en pequeno, concretamente, cuando se encontraba en los bancos de la escuela, 

algunos rodajes complejos de la gran máquina del Estado >> (¹). 

 

Em summa, a educação autonoma destroe o egoísmo, substitue a passividade pelo 

espirito de iniciativa e pela capacidade critica, ennobrece a missão do mestre, augmenta o 

respeito entre este e os alumnos, desperta o sentimento de responsabilidade, faz a criança 

experimentar a vida politico-social e o valor da divisão do trabalho, exige a collaboração de 

todos os socios, revela as individualidades, os caracters os lideres naturaes e espontaneos, 

permitte a satisfação da justiça, << muito susceptivel entre os alumnos>>, ensina o respeito á 

lei, o gosto da franqueza, o amor da disciplina, corresponde ás necessidades activas das 

crianças, desenvolve, afinal, na mentalidade infantil o self-government, naquelles dois 

sentidos já referidos e de que nos fala J. M. Baldwin, isto é, o governo por si mesmo. 

Há inconvenientes? Serão facilmente removidos pelo mestre dotado de uma forte dose 

de capacidade pedagogica e conhecimento psychologico da criança. 

<< Cuando los peligros no son muy grandes (diz Badley), vale más, creo yó, que los alumnos 

tomen ellos mismos sus decisiones, aunque Sean arróneas, para que aprendam, por las mismas 

consecuencias de sus errores, a ver más claramente el camino a seguir; de otro modo, si se habitúan a 

verlo todo resuello, crecen en la idea de que las reglas  y las las leyes son eternos obstáculos que vale 

más ignorar... o violar >>.   

Liberdade, como muito bem lembra Ferrière, não significa fazer o que se quer, o que 

seria uma nova especie de escravidão, mas fazer o que se deve. a li-    

_______________ 

(1) Apud Adolfo Ferrière, o. c., pags. 230/233.  
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berdade ideal, na expressão de Parkhurst, não é a licença ou a indisciplina, senão, o << 

reverso de ambas >>. A autoridade existe, mas não imposto. Ella  existe no proprio socio. E’  

a liberdade interior, a formação de dentro para fora.   

--- Então (perguntaram, certa vez, a Claparède), nesta escola, as crianças fazem o que 

querem? 

--- Não (respondeu o eminente psychologo ssisso), as crianças não fazem o que 

querem; as crianças querem o que fazem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSÕES 
 

A escola, no Brasil, pouco quase nada influi na formação da mentalidade popular. Ha 

uma grande distancia entre ella e a familia; maior ainda, consequentemente, é a distancia, que 

a separa da communidade geral (¹). 

Varios e complexos são os motivos. Motivos de ordem historica, motivos de ordem 

economica, motivos de ordem ethnica, motivos de ordem politica, motivos de ordem 

geographica, etc., de tal modo entrelaçados entre si, que o estudo de qualquer delles não pode 

prescindir do estudo dos restantes. 

Muitos desses motivos apparecem mais claramente na estructura da nossa evolução 

politico-social. Tal o methodo sociologico recommendado por Durkheim (²). Vimos, v. g., que 

as nossas populações agra-  

_______________ 

(1) Poderá parecer estranho que o nosso trabalho tenha em vista apenas a escola primaria. Desculpar-

nos-emos com as seguintes palavras de Ernesto Krieck (Bosquejo de la ciencia de la educación, pags. 106 e 107, 

Madrid, 1928): << Respecto a los bienes culturales, la escuela primaria procede esencialmente de um modo 

receptivo e transmisor y para ello poree el radio mais ampllo de efectos educativos. Al introducir el tesoro 

espiritual en las capas sociales inferiores, prepara a estas el camino para los grandes culturales superiores, y ETA 

elevación a la cultura abra, por lo general, también el camino para situaciones sociales mejores y más altas, en 

parte para toda la ensenanza y, em parte, para algunos de sus niños más capaces. Así la escuela primaria es a la 

vez un verdadero instituto social >>. 

(2) << L’ histoire comparée, entendue de’la  maniére que nous allons essayer de préciser, est la Seul 

instrument dont dispose le sociologue pour résoudre vês sortes de questions. 

En effet, pour comprendre une institution, il faut savoir de quol elle est faite. Vest un tout complexe, 

formé de parties: it faut connaltre ces parties, expliquer chacune d’elles à part et la façon dont 
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rias, algumas dellas socialmente mal desenvolvidas em virtude de uma selecção economica 

pouco rigorosa, desconhecem o espirito corporatico e a autonomia communal; são, emfim, 

dissociadas, o que acontece, tambem, com as populações urbanas, cujo aspecto rustico não 

esmaeceu de todo. Por outro lado, observamos que a complexidade de nosso habitat 

geographico contribuiu bastante para dar ao processo politico-administrativo nacional em 

caracter dispersivo e centrifugo. 

De facto. No Brasil, como nota Oliveira Vianna, o governo se baseia em individuos 

dissociados e não em classes organizadas. O povo não tem consciencia cívica, nem 

combatividade eleitoral, nem independencia politica; possue, quando muito, esse village 

patriotism, de que nos fala Seeley (¹).     

 

<< Estamos ainda (assim o diz aquelle autor) na phase do patriotismo tribal, da solidariedade 

do clan pessoal, principalmente do clan rustico, parental, senhorial ou eleitoral, e não vamos alem. 

Pode-se dizer mesmo, sem erro, que não temos sequer espirito municipal, que é uma das ficções 

constitucionaes: ao nosso sentimento de communidade municipal falta essa energia, essa profundidade 

de que nos dão exemplos os varios typos de communidades européas – a town saxonia, a communa 

franceza e suissa, os pueblos e os ayuntamientos ibericos; mesmo os concelhos e as freguesias de 

algumas regiões de Portugal. E a propria tradição communal, que o luso colonizador nos trouxe   

______________ 

elles se sont composés ensemble. Pour les découvir, il ne suffit pas de considérer l’ institution sous as forma 

achevée et récente;  car, parce que nous y som mes accoutumés, elle nous parait plutôt simple. En tout cas, rien 

n’indique en elle oú commencent et oit finissent les elements divers don’t elle est forméc. Il n’y a pas de ligne de 

demarcation qui les sépare les unes des autres d’une manière visible, pas plus que nous n’apercevons à l’oeil nu 

les cellules dont  sont formés les tissuz de l’étre vivant, les molécules dont son composés les corps bruts. Il faut 

un instrument d’analyse pour les faire apparaltre. C’est l’histoire qui jone ce rôle >>, De la  Méthode dans les 

Sciences, pags. 326 e 327, Paris, 1928. 

(1) Alberto Torres foi um dos primeiros pensadores brasileiros a observar que o nosso povo não tem 

capacidade de direcção politica. O mal está no espirito de localismo e de faccionismo, differençado em varios 

eixos excentricos e dispersivos, que são os Estados. Para obviar o mal do bovarismo nacional, Alberto Torres 

propõe o reajustamento de uma nova peça ao nosso apparelho constitucional – o poder coordenador.     
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com os seus foraes e senados de camaras, pouco a pouco diluiu-se  e desappareceu na dispersão cada 

vez maior da nossa população, crescentemente ruralizada. 

Não é só. Se não conseguimos condensar e crystalizar, em nossa mentalidade politica, uma 

consciencia  do grupo municipal provincial e do grupo nacional. Temos, é certo, o conceito do grupo 

municipal, do grupo provincial e da collectividade nacional; mas, tudo isto em forma de simples 

idéas, de meras abstracções, sem quasi nenhum coefficiente affectivo ou emocional. Nação, Estado, 

Municipio – tudo isto são conceitos que existem em nosso espirito, não ha duvida; mas, como estados 

de consciencia puramente intellectuaes, sem as condições de affectividade indispensavel á sua 

objectivação pragmática, isto é, em formas quotidianas de conducta. 

Não ficam ahí, infelizmente, as nossas deficiencias de animal politico. Carecemos tambem de 

outros sentimentos civicos indispensaveis á personalidade de um cidadão, a quem se deu a grave 

incumbencia de executar uma Constituição adiantadíssima, como a de 91. Não temos – e, quando 

dizemos não temos, entende-se: como a força que estes sentimentos têm nos povos que nos servem de 

pragmatica – não temos os sentimentos dos graves deveres públicos: como não temos o sentimento da 

hirarchia e da autoridade; o respeito subconsciente da lei; a consciencia do poder publico como força 

de utilidade social >> (¹).    

 

A quem cabe a responsabilidade? Á nossa educação, de certo.  

A nossa educação, escrevi-o, ha pouco annos, Lourenço Filho, << não se anima ao 

calor de um ideal superior da vida em communidade, nem mesmo se agita á luz de seguro 

criterio democratico. Basei-se, ao contrario, num falso individualismo rousseauneano, 

necessario a seu tempo, como um degrau na escala do aperfeiçoamento didacto, mas hoje, de 

todo em todo, insustentável >>. E lembra que não temos uma faculdade de sciencias de 

educação, ou coisa que o valha, na qual se pudesse elaborar uma philosophia da nossa 

educação, de modo que a nossa escola pu- 

_______________ 

(1) F.J. Oliveira Vianna, Problemas da Politica Objectiva, pags, 39/41, São Paulo, 1930.        
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blica primaria esquece a sua finalidade social para reduzir-se, simplesmente, a uma escola de 

primeiras letras (¹). Bernstein não occulta a responsabilidade da escola quanto á formação da 

mentalidade publica quando escreve as seguintes palavras, que parece terem sido escriptas 

para o nosso país: 

 

<< El antiguo sistema escolar, tiránico y conservador, este sistema, usado todavia em casi 

todas partes, es responsable en una gran medida de la apatia  que las gentes instruidas sienten por los 

asuntos politicos locales, de su tolerancia ante las fechorias realizadas a su alredor y la mala 

intencióin que inspira a tantos ciudadanos. Es responsable del régimen del favoritismo politico que 

reina y, en una grande parte, del egoísmo que domina en los negocios y em la vida privada. En el 

seno del pueblo menos instruido, el régimen escolar actual es la causa de la ignorancia del espiritu de 

las leyes que tienen al orden y a la justicia; es causa del carácter de los individuos, de esse carácter 

indeciso que hace posible la existencia de jefes de partido, animados de malos propósitos; este 

régimen es el que, como consequencia, incita, fianalmente, a muchas gentes del pueblo a la 

destrucción de la propiedad ajena, a verter sangre y a sublevarse contra las leyes del país >> (²). 

 

Fomos buscar a solução do problema nas novas theorias educativas, as quaes, por seu 

radicalismo revolucionario, nos dão o effeito de que a escola é uma nova instituição. << O 

certo é que a vida mudou e que a educação de outros tempos está caduca >> (³). O proprio 

conceito de democracia nos apparece como um << mytho>>. Bryce já o suspeitara, quando 

affirmou que os povos não admiravam, tanto quanto anteriormente, o regime representativo 

(4). Guy-Grand nos descreve os symptomas mais impressionantes dessa crise post-bellum, que 

attingiu até os paizes de intensa tra- 

 ______________ 

(1) Introducção ao estudo da Escola Nova, pag. 125. 

(2) Apud Adolfo Ferrière, La educación autónoma, pags.. 322 e 323 

(3) Lourenço Filho, o. c., pag.119. 

(4) Les Democraties modernes II, pag. 371, Paris, 1924. 
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dição parlamentar (¹). No Brasil, a revisão requer o desenvolvimento e a supremacia dos 

organismos technicos sobre os demais organismos politicos. Ou seja, a idéa de governo 

suplantada pela idéa de direcção technica e a idéa politica suplantada pela idéa de 

organização. São os interesses organicos ou gremiaes, segundo a concepção de Othmar 

Spann, que devem eleger os seus representantes, e não o suffragio universal, ou a vontade 

geral, porque o << grupo social não tem uma vontade, mas muitas vontades (²). 

Para a realização da nova democracia solicitada pela inquietação dos povos modernos, 

devemos lançar mão de uma educação eminentemente social: a pratica das instituições extra-

escolares; a orientação e preparo profissional, cuja importancia, na Russia se confunde com o 

proprio conceito da educação; a cooperação ou o habito do trabalho em commum, que 

desperta a solidariedade social; e, afinal, o regime da autonomia, ou self-government, que 

revela a individualidade e crea a << liberdade interior >>. Medida geral e de urgencia é, não o 

esqueçamos, o typo de escola para maltrapilhos. Eis como, entre nós, pode a escola formar a 

mentalidade popular. 

A escola nova revela uma grande importancia á educação physica, ao cultivo dos sentimentos 

primários (energia, audácia, curiosidade, destreza manual, etc.). Mas, em connexão com essa 

idéa de vitalidade não devemos esquecer a concepção social, que faz da escola um reflexo da 

communidade, e, como tal, a propria sociedade em miniatura. 

______________ 

(1) L’ Avenir de la Démocratie, pag. 7 e seg., Paris, 1928. 

(2) Menotti del Picchia. A Crise da Democracia, pag.183 e seg., São Paulo, 1931; cf. tambem  F. J. 

Oliveira Vianna, Problemas da Politica Objectiva, pag. 201. 
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