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Resumo

Baseado na História Cultural, o presente trabalho tem por objetivo compreender o processo de renovação
educacional ocorrido no Brasil durante a década de 1930. Elegemos como objeto de estudo as narrativas das
professoras aposentadas Maria Odete Vieira dos Santose Isabel Doraci Cardoso, ambas residentes na cidade
de Aquidabã-Sergipe. Ao utilizar da metodologia da história oral e da pesquisa bibliográfica, nos foi possível
perceber que apesar das mudanças disseminadas pelo Movimento da Escola Nova havia, nas escolas
primárias sergipanas, muitos traços do método tradicional, a exemplo do uso de castigos físicos. Assim,
chegamos à conclusão de que havia muitas vezes uma distância entre o que era idealizado pelos projetos
reformistas e a realidade vivenciada pelas escolas primárias sergipanas.
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Based on Cultural History, the present work aims to understand the process of educational reform in Brazil
during the 1930s. Authors elected as an object of study the narratives of retired teachers Odette Maria Vieira
dos Santos Cardoso and Isabel Doraci, both residents of the city Aquidabã-of Sergipe. Using the methodology
of oral history and literature search, we were able to realize that despite changes disseminated by the New
School Movement had, in Sergipe primary schools, many traces of the traditional method, such as the use of
physical punishment. Thus, we conclude that there was often a gap between what was envisioned by the
reform projects and the reality experienced by Sergipe primary schools.

Keywords: New School. Narrative. Teacher.

INTRODUÇÃO

O período de industrialização ocorrido no Brasil no final do século XIX e início do século XX ocasionou um
desordenado crescimento urbano provocado tanto pela chegada dos imigrantes como pelo êxodo rural. As
cidades não apresentavam planejamento para receber esse contingente social e a ausência de uma
infraestrutura e de saneamento básico resultou em um cenário caótico com diversos problemas sociais, tais
como o excessivo número de mendigos nas ruas, o surgimento de epidemias, e o aumento da criminalidade.
Tal panorama despertava a preocupação do poder público, que diante deste cenário, indagavam-se quais os
caminhos que o Brasil deveria seguir para lidar com os problemas sociais que iam surgindo com o início da
industrialização.

O convívio urbano sofria reformulações, o encontro de diversas culturas causava um conflito de tradições,
portanto era necessário uniformizar os costumes e criar uma mentalidade patriótica entre todos os povos ali
presentes. Desse modo a educação se apresentava como um meio de intervenção social, a necessidade de
organizar os sujeitos nos seus ambientes de trabalho e na sua vida cotidiana despertou o interesse do poder
público. Segundo Mate (2002), ao citar José Veríssimo (1906), “ [...] para reformar e restaurar um povo, um
só meio se conhece, quando não infalível, certo e seguro, é a educação, no mais largo sentido, na mais
alevantada acepção desta palavra” (VERÍSSIMO, 1906, p. 43).

Semeava-se então um modelo educacional que quebrasse as correntes que ligavam a educação ao sentindo
de uma instituição doméstica, como afirma Filho: “[...] até então a escola que existia funcionava, na maioria
das vezes, nas casas dos professores, ou, sobretudo, nas fazendas, em espaços precários [...]”. Almejava-se
uma racionalização do ensino que desse inicio à criação de escolas-modelos, efetivando o profissionalismo do
ensino a partir da elaboração de novos programas e métodos de ensino.

No final do século XIX e início do século XX nasceu na Europa um movimento intelectual de renovação dos
métodos educacionais chamado de Escola Nova, Escola Ativa ou Escola Progressiva tendo como principal
fundador o pedagogo Adolphe Ferriére. Esse movimento se expandiu por diversos países do mundo, chegando
a América do Norte e trazida para o Brasil por Rui Barbosa nos anos de 1920.

Tratava-se de um movimento crítico e de revisão da pedagogia tradicional que tinha como diferencial teórico
o seu objeto de estudo. O movimento de renovação intelectual tinha a criança como foco gravitacional sendo
enfatizado a valorização que deveria ser dada as suas atividades, no entanto a pedagogia tradicional tinha o
professor como foco gravitacional. O novo método causava uma ruptura com o anterior e impunha uma
alteração completa no objeto da educação escolar. Desse modo, os novos métodos escolanovistas deveriam
alterar objeto da educação escolar, levando o educador lidar a partir do momento não apenas com um desafio
profissional, mas sim com uma revolução em sua didática.
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No Brasil, o movimento Escola Nova chegou em 1920, se consolidando apenas em 1930. Sua implantação se
baseou na doutrina filosófica de Jhon Dewey que defendia uma visão democrática da educação, objetivando o
ideário de liberdade e igualdade e de oportunidade educacional para todos. O intuito político-educacional
buscava a eliminação do ensino tradicional, a democratização da educação e por fim o aceleramento das
reformas culturais e social que o Brasil necessitava para se tornar um Estado democrático consolidado.

As diretrizes e princípios para a implantação de um programa educacional orgânico e sistemático dos métodos
escolanovistas foram desenvolvidos em 1932, a partir da publicação do Manifesto dos Pioneiros de 1932. Tal
documento defendia um ensino laico e educação mista, o direito a educação em tempo integral, facilitação do
acesso ao ensino secundário e superior, sem privilégios, e a organização do sistema escolar embasados na
metodologia da ação.

O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova documentou um período histórico vividopela educação brasileira,
e representou um divisor de águas entre educadores progressistas e conservadores. Ele também apresentou
a educação como um objeto de responsabilidade do Estado, universalizando o acesso educacional a todos os
indivíduos. O ensino acessível passou a ter uma função eminentemente pública.

2. O MANIFESTO DOS PIONEIROS DA
EDUCAÇÃO NOVA

O documento A reconstrução educacional no Brasil: ao povo e ao governo, cujo subtítulo era Manifesto dos
Pioneiros de 1932, foi um documento publicado na revista Educação pela Companhia Editora Nacional em
1932. O seu texto, de circulação nacional, teve inspiração nas idéias dos renovadores presentes[1] nas
reformas ocorridas nos anos 20, apresentando como objetivo central um documento que definisse as
diretrizes de uma política educacional que estivesse em consonância com o sentido da Revolução pedagógica
ocorrida na década de 1930.

O Manifesto apresentava em seu bojo condições peculiares de uma proposta pedagógica que se baseava no
desenvolvimento e formação uniforme de uma mentalidade social que correspondesse às perspectivas
exigidas pelo mundo que estava em efervescente transformação social e tecnológica. Este documento
argumentou criticamente que a educação tradicional não correspondia às necessidades modernas e a
educação se tratava de um objeto de interesses sociais classicistas,

[...] (a educação) deixa de constituir um privilégio determinado pela condição
econômica e social do indivíduo, para assumir um ‘caráter biológico’, com que ela
se organiza para a coletividade em geral, reconhecendo a todo o individuo o
direito a ser educado até onde o permitam as suas aptidões naturais,
independente de razões de ordem econômica e social. (apud p. 42).

Percebe-se que o modelo educacional renovador apresentado, buscaria um sistema educacional democrático
que desse a todos um acesso educacional igualitário, o este novo espaço escolar desconsideraria as razões de
ordem econômicas entre os alunos sendo as aptidões individuais de cada deles o fator que iriam distingui- los
uns dos outros. Seriam as características biológicas os fatores predominantes, e não mais a sua classe social.
A pedagogia trazida pela escola nova estimulava o desenvolvimento das aptidões individuais dos alunos por
meio de um ambiente racionalmente constituído a fim de alcançar o desenvolvimento, a autodisciplina e o
autocontrole que correspondesse às necessidades exigidas pelo mundo moderno.
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Ao inspetor incumbe fiscalizar as escolas que lhes foram distribuídas, no que
concerne à técnica do ensino, disciplinada dos alunos e à idoneidade, assiduidade e
eficiência do professor. ( Anuário entregaram ao Estado a responsabilidade para a
execução das modificações educacionais e as dimensões que seriam por ela
alcançadas. Deveria o Estado, portanto oferecer a sociedade uma escola única que
proporcionasse um ensino gratuito, laico e obrigatório permitindo deste modo um
acesso igualitário a todas as crianças.

Esse ideário confrontava diretamente com o sistema educacional dos intelectuais católicos, que defendiam
uma educação centralizada, baseado na dogmática religiosa, provocando desta forma uma fragmentação do
pensamento pedagógico e resultando em uma pluralidade de concorrentes educacionais.

As perspectivas que os renovadores buscavam não se tratavam de um conflito entre os métodos pedagógicos,
e sim de uma remodelação social que preparasse e adaptasse o indivíduo ao moderno padrão social, para isto
ofereciam novas formas de aprendizagem e professores que estivessem preparados para tal desafio. O
Manifesto, portanto afirmava em seu contexto que segundo Mate (2002), ao citar trecho do Manifesto do
Pioneiro de 1932 “[...] não poderá estabelecer uma função educativa unitária da mocidade, sem que haja
unidade cultural naqueles que estão incumbidos de transmiti-la” (p.67).

A formação dos professores também foi alvo das reformulações trazidas pelo Manifesto, pois vinha expor a
negligencia na formação acadêmica dos professores, ao denunciarem a ausência de uma formação
universitária neste corpo docente, afirmando que esta qualificação seria não apenas uma necessidade
educativa mais sim fonte de maiores aspirações de uma futura carreira profissional.

3. A DIFUSÃO DOS MÉTODOS
ESCOLANOVISTAS EM SERGIPE

A fim de tornar homogêneos os fatores que possibilitariam a execução dos princípios e métodos
escolanovistas no Estado de Sergipe, o Dr. Helvécio de Andrade, médico e professor da cadeira de Pedagogia
da Escola Normal em 1934, impulsionou a criação da Associação Sergipana de Educação- ASE. A criação deste
instituto possibilitaria que o Estado de Sergipe, assim como muitos outros estados brasileiros, estivesse
articulado com a Associação Brasileira de Educação- ABE e por isto pudesse agir em consonância com a
difusão das inovações pedagógicas e os objetivos educacionais que entusiasmaram todo o país no início do
século XX .

Em junho de 1934, O Diário Oficial do Estado de Sergipe publicou um documento que firmava aos vínculos
existentes entre a Associação Brasileira de Educação e a Associação Sergipana de Educação:

Tendo presentes o Estatuto da Associação Sergipana de Educação, fundada em fevereiro
findo no Estado de Sergipe, e havendo recebido ofício em que o presidente da mesma
Associação. Dr. Helvécio Andrade, solicita a sua filiação a ABE, declaro que verifiquei
estarem no caso preenchidas as condições exigidas pelo art. 13 dos Estatutos desta e,
assim, opino, em face do art. 6º do Regimento Interno, que seja concedida sem demora a
filiação solicitada (FILHO, 1934, s.p.)

Entre as propostas criadas para tornar possível e eficiente os novos princípios educacionais, é possível
destacar a importância dos inspetores na disseminação dos novos métodos do ideário escolanovista, devendo
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estes agir não apenas como fiscais, mas também como orientadores que viessem a promover o
aperfeiçoamento daspráticas docentes, observando o uso dos materiais didáticos recomendados pelo
Departamento de Educação, tentando impedir deste modo que os professores criassem seus próprios planos
de aula ou adotassem livros de autores não recomendados.

No dia 03 de fevereiro de 1931 por meio do decreto de nº 25 ficouestabelecida, para além das funções que os
inspetores deveriam exercer nos ambientes escolares, a forma como eles deveriam ser contratados. Segundo
Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas: “A seleção dos candidatos para as vagas de inspetores se realizavam
por meio da aplicação de uma prova escrita que avaliaria o conhecimento dos candidatos em relação às
disciplinas de “Psicologia aplicada à Educação, Metodologia e Higiene Escolar”. A segunda fase da seleção se
dava por meio de apresentação de uma aula prática que demonstrasse o domínio do candidato sobre algum
tema referente às disciplinas exigidas. O perfil social do candidato deveria estar de acordo com as normas de
civilidade da época, devendo os aspirantes ter idade mínima de 25 anos e máxima de 30 anos”.

Em Sergipe, os inspetores tinham a responsabilidade de realizar periodicamente visitas e reuniões nos Grupos
Escolares distribuídos nos municípios sergipanos, a fim de orientar, moldar e adequar às instituições de
ensino, algo que se confirma com as palavras da professora Maria Odete Vieira dos Santos, que no ano de
1940 era aluna do Grupo Escolar Milton Azevedo:

Olhe, vou lhe dizer, pra não dizer que num visitaram, ele visitou uma vez. Doutor
Gumercindo Bessa de Propriá era o inspetor. Já eu, já estava grandinha. Eu tinha de
dez a onze anos. O inspetor visitou, e gostou muito de nossa escola, deu muita força
a gente (SANTOS, 2013)

Na busca da transplantação dos métodos escolanovista para as salas de aulas do estado, os educadores
sergipanos buscaram ministrar conteúdos programáticos de forma que tais assuntos pudessem ser
apreendidos pelos alunos de forma mais lúdica, como era proposto pelo ideário escolanovista. Para tanto foi
necessário recorrer ao uso de determinados materiais didáticos que facilitasse assimilação do ensino, tais
como globos terrestres, mapas mundo, mapas de Sergipe e do Brasil. O uso desses materiais visava
proporcionar ao aluno a condição de conciliar as informações transmitidas em sala de aula com mundo
exterior. Em relação ao uso destes materiais didáticos a professora Maria Odete Vieira dos Santos lembrou
que “Tinha mapa, tinha mapa mundo, tinha mapa... Eu num lembro do de Sergipe. O de Sergipe, eu lembro
já quando eu fui ensinar, mais no meu tempo... Mais tinha mapa” (SANTOS, 2013).

A necessidade de alfabetizar um maior número de crianças levou os educadores renovados a adotar métodos
que permitissem o ensino maciço de alunos, era necessário intervir na estrutura física dos ambientes
escolares e nos métodos de ensino, portanto a unificação dessas necessidades levou ao uso da caligrafia e a
adoção de carteiras, pois acoplar estes fatores resultava em uma disciplina corporal e em um controle
minucioso da escrita, facilitando deste modo o ensino dos professores e o aprendizado dos alunos. Segundo
Vidal:

[...] a disseminação de carteiras, em geral importadas, preceituadas em
proporcionalidade à estatura do aluno e fixas ao chão para evitar a mobilidade da
criança, mantendo-a na posição rígida –o que reporta às prescrições higiênicas- e
também o uso de ardósias para a aprendizagem inicial do escrever, seguida de
cadernos caligráficos nas séries posteriores (VIDAL, 2000, p.500)

Para além das mudanças transplantadas e incorporadas às escola primárias sergipanas muitas características
do método tradicional ainda faziam parte dos ritos e espaços escolares. Um exemplo é o uso dos castigos
físicos, que mesmo sendo abolidos pela primeira vez por meio da Lei Imperial15 de novembro de 1827, ainda
continuavam sendo uma prática recorrente pelos professores, inclusive no ensino da matemática. Sobre a
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permanência do uso dos castigos físicos, Santos e Andrade (2014) ressaltam que:

[...] apesar da proibição do uso de castigos físicos, professores de escolas primárias
sergipanas fizeram uso das punições como práticas educativas. Elas tinham a função
de auxiliar no ensino elementar, inibir comportamentos inadequados e instruir
valores que deveriam ser perpassados para as novas gerações. Para além contribuir
para a vida social do aluno, os castigos físicos, de maneira especial, povoaram as
práticas escolares de muitos educandos que decidiram ser professores. Essa
apropriação evidencia muito do modo de educar que iria ser desenvolvido em
Sergipe, pois revela que muitas das regras e práticas apreendidas enquanto alunos
iriam ser instituídas como ritos escolares na medida em que se tornavam professores
(SANTOS; ANDRADE, 2014, p. 07)

Em entrevista feita a professora Isabel Doraci Cardoso, ela descreve que o processo de alfabetização em seu
período estudantil se dava por meio de castigos físicos, que variavam entre “Ficar de pé, apanhar de régua,
de palmatória, fica de pé...” (CARDOSO, 2013). Santos e Andrade (2014), em estudos sobre os castigos
físicos como práticas educativas nas escolas sergipanas revelam outros tipos de castigos, como por exemplo,
“a presença dos bolos de palmatória, dos puxões de cabelo, dos tapas, das punições com caroços de milhos,
do enclausuramento em quartos escuros”. Tais práticas escolares, contrárias aos mudanças educacionais,
representavam a realidade vivenciada na escola. Sobre isto Rosa de Fátima (1998) considera que,

Se é fato que a educação cumpre finalidades determinadas pela sociedade, não é
menos verdade que os projetos, os discursos, as teorias pedagógicas
materializam-se no cotidiano da escola; é nesse âmbito que a intercessão de
subjetividade e práticas cadência ritmos, ritualiza comportamentos, intercambia
experiências, configura formas de agir, pensar e sentir e possibilita a
identidade/diferenciação da escola no conjunto das instituições sociais (SOUZA,
1998, p. 11)

Percebemos então que a adoção dos métodos escolanovistas para a modernização dos métodos pedagógicos
no Estado de Sergipe e a padronização da educação pública ao novo sistema nacional de ensino foi resultado
tanto do entusiasmo dos intelectuais sergipanos como também dos sujeitos da escola. A criação da
Associação Sergipana de Educação e a atuação dos inspetores tiveram importantíssimo papel para a difusão e
utilização dos métodos escolanovistas em Sergipe, no entanto foram os professores os principais responsáveis
pela efetivação deste ideário educacional. A partir das lembranças de Isabel Doraci Cardoso e Maria Odete
Vieira dos Santos, percebemos que apesar da aderência aos novos métodos de ensino os métodos tradicionais
enraizado na cultura de escola e nas práticas educativas da época insistiam em se tornar presentes nas suas
metodologias educacionais, confirmando então que o processo de difusão do Movimento Escola Nova não foi
resultado de um processo instantâneo e sim um processo gradativo. Apesar das mudanças disseminadas pelo
Movimento da Escola Nova haviam, nas escolas primárias sergipanas, muitos traços do método tradicional, a
exemplo do uso de castigos físicos. Assim, chegamos a conclusão de que havia muitas vezes uma distância
entre o que era idealizado pelos projetos reformistas e a realidade vivenciada pelas escolas primárias
sergipanas.
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