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Resumo: O presente artigo ocupa-se em discutir as reformas educacionais e os modelos escolares surgidos
durante o processo de consolidação da República Brasileira (1889-1940). Busca-se compreender qual a
importância dessas reformas educacionais para a educação no Brasil. Para tal, utilizou-se como metodologia a
pesquisa bibliográfica tendo como suporte teórico textos que tratam da História da educação brasileira
durante o período estudado. A partir deste artigo, foi possível ampliar o debate sobre o campo da história da
educação no período republicano nas turmas do primeiro período do curso de Pedagogia da Universidade
Federal de Alagoas, contribuindo assim, com a formação dos pedagogos da Universidade.
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Abstract: This paper is concerned with discussing educational reforms and school models that arise during
the process of consolidation of the Brazilian Republic (1889-1940). We seek to understand how important
these educational reforms for education in Brazil. To this end, we used the literature as a methodology with
theoretical support literature about history of Brazilian education during the period studied. From this article,
it was possible to broaden the debate about the field of history of education in the republican period classes in
the first semester of the Education of the Federal University of Alagoas, thus contributing to the training of
teachers of the University.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo partiu da necessidade de se compreender os processos de mudança que ocorreram na
educação brasileira durante a consolidação da República (1889 – 1940) no Brasil. Durante esse período,
diante da necessidade de mudança na sociedade brasileira, foram instauradas inúmeras reformas
educacionais e criados novos modelos escolares que tinham por objetivo, como apresenta Dallabrida (2005),
civilizar a população brasileira nos moldes das sociedades europeias. As mudanças estabelecidas nessa época
refletem-se na nossa educação até os dias de hoje. Nesse sentido, indagamos: qual a importância dessas
reformas educacionais para a educação brasileira?

Partindo dessa problemática, este artigo tem como objetivo apresentar algumas considerações a respeito
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dessas mudanças e compreender os novos modelos escolares surgidos durante o período em tela.

O estudo justifica-se pela necessidade de ampliar o debate sobre o campo da história da educação no período
republicano e pela necessidade de socializar a produção nas turmas do primeiro período do curso de
Pedagogia da Universidade Federal de Alagoas, já que esta produção faz parte de um grupo de extensão e
pesquisa sobre a Escola Nova no Brasil e em Alagoas.

Em termos metodológicos, podemos afirmar que esta pesquisa é de cunho qualitativo. Para isto, foi feita uma
pesquisa bibliográfica tendo como suporte, teórico autores que tratam da História da educação brasileira
durante o período estudado, tais como: Freitas e Biccas (2009), que possibilitam uma compreensão geral
sobre como se deu o processo de transformação e expansão do ensino escolar no Brasil republicano;
Dallabrida (2005), que oferece um panorama sobre o contexto de surgimento e implementação dos grupos
escolares no país; e Freitas (2005), que escreve sobre o Manifesto dos Pioneiros da educação nova de 1932.

A SITUAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA DURANTE A PRIMEIRA REPÚBLICA E AS PRINCIPAIS
REFORMAS EDUCACIONAIS NO PAÍS

A primeira República representou um momento de grande mobilização intelectual no Brasil a respeito da
educação. Durante esse período, foram instituídas inúmeras reformas educacionais que pretendiam mudar a
sociedade brasileira, tornando seu povo um povo “civilizado”.

Para alguns intelectuais da época, o povo brasileiro “carecia de ser curado, escolarizado, moralizado e
inserido na ordem do trabalho urbano que, por suposto, estaria a influenciar a reconfiguração do país em
termos mais modernos” (FREITAS; BICCAS, 2009, p. 40).

Segundo Freitas e Biccas (2009), os processos de expansão e reforma da educação pública brasileira durante
as décadas de 20 e 30 do século XX, tinham como principal marco a civilização da população, buscando
assim, igualar nossa sociedade às grandes potências europeias. Os autores escrevem que a condição social do
Brasil na década de 20 era extremamente desigual e desumana e afirmam que o retardo no desenvolvimento
do país era consequência de sua formação histórica e do atraso intelectual do seu povo.

Entendida como doença social, a falta de escolarização era a ideia força de uma
razão clínica em processo permanente de apropriação por parte dos que consideram
o analfabetismo o pai de todos os males da nação. [...] o país estava amarrado à
falta de dinamismo de sua população, deficiência essa decorrente da doença
corpórea e do “raquitismo intelectual” (FREITAS; BICCAS, 2009, p. 41).

Outra marca desse período foi a publicação de inquéritos que atestavam a má qualidade da educação pública,
resultado da ausência de um Estado à altura das demandas de uma ordem republicana. Além disso, os
inquéritos carregavam em si ideários elitistas que deixavam clara a relação de classes existente na época e o
lugar de cada um na sociedade.

O inquérito[iii] é uma entre tantas expressões de seletividade que acompanha, e
particulariza o elitismo que também permeava as camadas médias, no Brasil. A
aspiração a transformar o trabalhador em homem especializado parecia ser “a única”
expressão possível de melhoria num cenário em que se proclamava que na educação
pública “tudo estava por fazer” (FREITAS; BICCAS, 2009, p. 45).

Em 1926, foi realizada uma reforma constitucional que garantia a gratuidade e a obrigatoriedade da educação
primária em nível nacional. “No Brasil, até então, direitos fundamentais relacionados ao acesso à educação
primária não estavam consolidados juridicamente e não havia o que pudesse garantir a expansão, a
obrigatoriedade e a gratuidade do ensino público” (FREITAS; BICCAS, 2009, p. 46). Isso não foi recebido de
bom grado pela elite da sociedade brasileira. Ao garantir na lei a gratuidade e obrigatoriedade de ensino a
todos, o Estado deixa de ser um espaço exclusivo das classes dominantes.
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Em 1927, foi criado o Código de Menores que pretendia defender o menor pobre e desfavorecido, pois “não
era possível que os setores abastados prosperassem sem usufruir, direta ou indiretamente, das péssimas
condições de vida a que os trabalhadores estavam submetidos” (FREITAS; BICCAS, 2009, p. 48). Em relação
à criança, o Estado começa a assumir obrigações mais definidas que combinam assistência e repressão.

Durante esse período, cria-se a ideia de elites condutoras. Para Freitas e Biccas (2009, p. 49),

Estas elites eram imaginadas e aguardadas para exercer o papel de articular um
novo Estado capaz de fazer frente ao acúmulo de problemas sociais que incomodava
o conjunto dos membros da Associação (Associação Brasileira de Educação). Mais
uma vez a forma do inquérito foi utilizada para discutir o lugar da universidade num
cenário considerado dramático.

A expansão da escola secundária e da educação superior movimentou um intenso debate sobre a “hierarquia
das capacidades”. “O povo podia até ter acesso à educação, contanto que esse mesmo povo fosse
devidamente conduzido; por isso a educação secundária e a educação superior eram consideradas ‘exteriores
aos interesses do povo’.” (FREITAS; BICCAS, 2009, p. 50). A educação que era pensada para o povo era a
básica: “ler, escrever e contar”. O que se pretendia era tirar do Brasil o estigma de país subdesenvolvido, e
isso só seria possível se seu povo fosse alfabetizado.

De acordo com Freitas e Biccas (2009), durante essa fase da República ocorreram inúmeras reformas
educacionais em nível regional, merecendo destaque as reformas realizadas por Fernando Campos e Mário
Casassanta, a reforma baiana realizada por Anísio Teixeira em 1925 e a reforma no Distrito Federal
organizada por Fernando de Azevedo, sendo estes grandes intelectuais da época.

A primeira foi a reforma em Minas Gerais, feita por Francisco Campos e Mário Casassanta, entre os anos de
1927 e 1928. Mesmo tendo grande contato e representação nos governos e reconhecidamente uma liderança
junto a alguns católicos, a reforma que empreendeu abriu espaço para inúmeras ações de feitio escolanovista
(FREITAS; BICCAS, 2009).

A segunda foi a reforma coordenada por Anísio Teixeira na Bahia, no ano de 1925. Para Freitas e Biccas
(2009), foi a partir da reforma baiana que Anísio passou a ser reconhecido como um representante do
movimento escolanovista, inspirado pelas experiências norte-americanas do psicólogo Jhon Dewey. Na
reforma, Anísio fez presente o princípio da educação pela ação inspirado por Friedrich Froebel.

A terceira reforma foi realizada no então Distrito Federal (Rio de janeiro) por Fernando de Azevedo.

Azevedo trouxe para “sua” reforma aspectos já desenvolvidos nas outras reformas
que precederam a do Distrito Federal. Tentou encaminhar como um diferencial da
“sua” reforma o argumento segundo o qual a reforma consolidava um modelo de
escola única que se baseava na escola para o trabalho (FREITAS; BICCAS, 2005, p.
53).

A década de 30 foi marcada pelo início do processo de industrialização do país – que antes era rural. Para
Freitas e Biccas (2009), esse processo resultou em aumento na oferta de emprego criando uma possibilidade
a mais de utilidade social para uma parcela maior da população adulta. Percebe-se, segundo os autores, que
esse momento gerou uma intensa exploração do trabalhador pela indústria, sobrando para a comunidade
negra os trabalhos mais degradantes. Para eles, esses fatores refletem diretamente no alto índice de evasão
escolar dessa época.

Se matricular o filho na escola era um desafio para a maioria das famílias brasileiras,
permanecer na escola até obter dela a certificação conclusiva era um desafio ainda
mais expressivo para a maior parte das crianças, especialmente as mais pobres. No
Brasil todos os números que demonstravam a expansão no número de vagas para a
escola pública no transcorrer do século XX demonstravam igualmente elevados e
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persistentes índices de evasão escolar (FREITAS; BICCAS, 2009, p. 54).

Para Freitas e Biccas (2009), fazia-se necessário estabelecer uma distinção entre os termos infância e criança,
comumente utilizados como sinônimo pelos intelectuais da época. Assim, eles definem a infância com um
tempo social pelo qual passamos e que sofre interferência do ambiente em que estamos inseridos. Dessa
forma, não necessariamente toda criança tem direito pleno à infância, o que impossibilita o uso dos termos
como sinônimos.

Em 1931, já durante a Era Vargas, foi criado o Ministério da Educação e Saúde que teve Fernando Campos
como seu primeiro ministro. Durante esse período, a educação deu um grande salto no seu desenvolvimento,
sendo esse período um grande referencial para a história da educação nacional. De acordo com Freitas e
Biccas (2009), o que se buscou durante a Era Vargas foi a normatização da educação brasileira que era
altamente excludente e seletiva.

Ainda durante a Era Vargas ocorreu a criação do Conselho Nacional de Educação, a reorganização do ensino
superior criando o regime universitário e seus critérios próprios de configuração institucional, a fundação da
Universidade do Rio de Janeiro, além da organização do ensino secundário e do comercial. As reformas de
Campos ditavam o funcionamento de toda a educação nacional, entretanto não conseguiram abolir o caráter
elitista que impregnava a educação pública (FREITAS; BICCAS, 2009).

Ao assumir a Direção Geral de Instrução Geral Pública em 1931, Anísio Teixeira programou várias ações que
pretendiam melhorar a educação no Distrito Federal Durante a Era Vargas. Nesse sentido, ele coordenou
junto com Arthur Ramos uma grande pesquisa no Distrito Federal e em São Paulo ao longo da década de 30.

O objetivo desse setor era descobrir quais as principais causas da heterogeneidade entre os alunos da escola
pública. Para atingir esse objetivo, Arthur Ramos entrevistou duas mil crianças durante cinco anos nas escolas
do Rio de Janeiro. Com sua pesquisa, Ramos concluiu que a principal causa dessa heterogeneidade entre
alunos é a condição social dos mesmos – quanto mais pobre, maior as dificuldades de aprendizado. É a partir
dessa pesquisa que Arthur Ramos criou o conceito de criança-problema (aluno que leva para a escola os
problemas que vivencia fora dela).

Freitas e Biccas (2009) discutem também sobre as escolas estrangeiras que se firmavam no sul do país com
início da integração. Utilizando da pesquisa de Williams, eles afirmaram que a tentativa de trazer para o Brasil
um modelo de escola estrangeiro não funcionaria, pois a escola reflete os padrões sociais do ambiente, e a
sociedade brasileira é diferente da alemã, por exemplo. Outro fator foi a oferta de escola que parecia mais
vantajosa para o imigrante.

A CRIAÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES NO BRASIL

De acordo com Dallabrida (2005), os grupos escolares foram criados no Brasil no início da República como
estratégia para civilizar o povo brasileiro. O que os republicanos pretendiam era criar uma nova nação. Isso
só seria possível tendo uma população civilizada seguindo os moldes europeus.

Com o golpe ao regime monárquico e o sucesso da tomada do poder pelos
republicanos coube, portanto, ao novo regime, repensar e esboçar uma escola que
atendesse os ideais que propunham construir uma nova nação baseada em
pressupostos civilizatórios europizantes que tinha na escolarização um de seus
pilares de sustentação. [...] Era preciso instruir a população para alcançar a
civilização. [...] apresentar uma proposta diferenciada de escolarização àqueles que
durante muito tempo ficaram sem qualquer oportunidade de instrução (DALLABRIDA,
2005, p. 68).

Para Dallabrida (2005), com a Constituição de 1891, o governo tira de si e coloca para os estados a
responsabilidade sobre a implementação e a manutenção do ensino primário. Assim, competiria aos estados,
cada um a seu ritmo, instituir reformas educacionais de acordo com a realidade vivenciada pela sua
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população.

Dentro desse contexto, os estados do Rio de Janeiro e São Paulo foram os primeiros a instituir reformas
escolares e instaurar os primeiros grupos. “O sucesso da experiência paulista fez com que vários outros
estados [...], adotassem também aquele o modelo do grupo escolar como aquele que deveria ordenar o
ensino primário” (DALLABRIDA, 2005, p. 70).

Uma vez que a organização dos grupos escolares estabelecia a reunião de várias
escolas primárias de uma determinada área em um único prédio, a administração
pública entendeu ser um benefício financeiro aos seus cofres o fato de não ter que
arcar com os aluguéis das diversas casas que abrigavam as escolas isoladas
(DALLABRIDA, 2005, p. 71).

Para Dallabrida (2005), a criação dos grupos escolares acarretou mudanças na prática educacional, dentre
elas a seriação dos alunos, a troca do método mútuo pelo intuitivo, a compra de um novo mobiliário, a
utilização do quadro-negro, o livro didático e a criação do cargo de diretor, que não existia na escola do
Império.

Dallabrida escreve que durante esse período começou o processo de afastamento do homem do magistério
primário.

É uma certeza histórica que os homens iriam se afastar do magistério primário, por
conta de seus baixos salários, fator principal do desinteresse por esta carreira [...].
Tal brecha as mulheres souberam aproveitar, no sentido de ter na escola primária
um dos poucos espaços de atuação na esfera pública, em uma sociedade regida pelo
universo masculino (2005, p. 73).

Ele escreve, também, sobre o início da coeducação, pois a República assegurava “o direito das meninas de
adquirirem conhecimento que as instruíssem”, no entanto ele ressalta que isso não significava igualdade de
condições, em alguns casos existiam conhecimentos que ainda eram especificamente masculinos.

Para Dallabrida (2005), em decorrência do processo de evasão escolar que ocorreu nesse período, início da
República, criaram-se mecanismos legais utilizados pelo Estado para garantir que as crianças mais
desfavorecidas permanecessem na escola.

A intermitência na assiduidade foi uma constatação que a escola teve de admitir ao
não conseguir manter em suas carteiras aqueles alunos pertencentes às camadas
sociais economicamente desfavoráveis, quando suas famílias os convocavam para
tarefas domésticas e/ou remuneradas no mesmo horário dos estudos escolares.
Coube aos Estados, através de suas legislações, instaurar dispositivos que
estabelecessem de modo impositivo a obrigatoriedade de ensino às crianças em
idade escolar (DALLABRIDA, 2005, p. 74).

A respeito do currículo, Dallabrida chama a atenção para disciplina moral e cívica, que pretendia inculcar na
criança o sentimento de dever para com a pátria.

[...] a distribuição do conhecimento escolar nos quatro anos de formação elementar
previa a transmissão de matérias como: leitura, caligrafia, aritmética, desenho,
linguagem, música, geometria, trabalhos manuais, história, geografia e cosmografia,
ciências físicas e naturais – higiene, moral e cívica (DALLABRIDA, 2005, p. 75).

Ocorreu, em 1970, a substituição dos grupos escolares pelo modelo de ensino do 1º grau determinada pela
Lei n.º 5.692/71.

O MANIFESTO DOS PIONEIROS DA ESCOLA NOVA E A PROPOSTA DE UMA NOVA ESCOLA PARA O
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BRASIL QUE SURGIA

Para Freitas (2005), a passagem do Brasil para o regime republicano, quase no final do século XIX, implicou

no estabelecimento de um novo modelo de escolarização. Segundo o autor, esse novo modelo trouxe a escola

seriada, o grupo escolar, o ginásio do Estado, o Jardim-de-infância, uma nova escola normal, o que ocasionou

a estabilização de normas e procedimentos na educação brasileira.

Pare ele, a década de 20 foi palco de inúmeras reformas educacionais lideradas por grandes intelectuais da

época. Muitas delas foram feitas tendo como fundamento teórico as ideias da escola nova.

As tensões políticas da VI Conferência foram decisivas para que o Manifesto fosse

publicado e também para que um grupo heterogêneo de intelectuais, envolvidos com

o tema da educação pública passasse a ser identificado como se fosse “um grupo”

portador de uma visão conjunta da educação e que poderia ser identificado

socialmente como grupo dos pioneiros da educação nova (FREITAS; BICCAS, 2009,

p. 71).

Para Freitas (2005), essa proximidade conferiu a esses reformadores o nome de “escolanovistas”, entretanto

ele ressalta que nem todos defendiam as ideias escolanovistas ou, mesmo que defendessem, não pensavam

ou não almejavam a mesma coisa quanto à educação.

[...] essa identidade de pioneiros é uma identidade forjada e que ajudou a forjar

também um cenário no qual “pioneiros” e “católicos” pareciam ser os dois únicos

grupos disputando por influenciar os rumos da ação estatal no campo da educação.

Nem os pioneiros constituíam “um grupo”, nem a igreja Católica era “um bloco”

coeso a expressar “uma” concepção de educação adequada para o contexto de

grande efervescência política, nem é correto supor que entre os pioneiros estavam

somente intelectuais “renovadores” e entre católicos, intelectuais “tradicionais”

(FREITAS; BICCAS, 2009, p. 71).

Segundo Freitas (2005), as reformas que ocorreram nessa época tinham como objetivo reformar a escola

para que ela preparasse o homem civilizado que faria parte da República. Esse período, de acordo com ele, é

de indefinição, pois não existia consenso sobre qual República deveria ser consolidada no Brasil. Isso abriu

brechas para que se instaurasse uma disputa entre grupos com grande representação sobre qual educação

seria a ideal para o Brasil que estava por vir.

Dentro desse contexto de indefinição, Freitas (2005) diz que o Manifesto dos Pioneiros, ocorrido em 1932,

tem grande importância estratégica, pois foi um divisor de águas na educação brasileira, definindo o campo

da educação no âmbito das políticas públicas. Ele ressalta que todo manifesto representa um “marco zero”,

pois rompe com a o passado e pretende anunciar o futuro.

O Manifesto dos Pioneiros da educação nova, dirigido “ao povo e ao governo”, foi anunciado na IV Conferência

Nacional de Educação realizada no Rio de Janeiro, em 1931, por iniciativa da Associação Brasileira de

Educação, tendo como autor Fernando de Azevedo. Freitas (2005) explica que a publicação do Manifesto se

deu em meio a desconfianças dos pioneiros para com o ministro Fernando Campos e Getúlio Vargas que
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pediam a ABE as diretrizes para a educação nacional, e que o manifesto surgiu como uma forma de

reivindicar que o Estado se responsabilizasse pela escola pública, atendendo a um direito básico de cada um.

Freitas (2005) escreve sobre a organização das falas presentes no Manifesto e faz uma crítica à recorrente

presença de ideias de Alberto Torres que serviram para embasar aquilo que os pioneiros reivindicavam.

Entretanto Torres ia contra aquilo que eles pretendiam com o Manifesto. Ele defendia que o Estado deveria

assumir uma formatação autoritária e centralizadora para garantir que um povo considerado tão

desqualificado não fosse responsável pela desestabilização da ordem. Com isso ele queria fazer do país uma

república rural onde apenas os “capazes” teriam o que lhes é de direito. Em contrapartida, o Manifesto

defendia que o país deveria tornar-se uma república urbana e que a educação era direito de todos e deveria

ser dever do Estado.

Ao falar dobre sobre o Manifesto de 1959, “mais uma vez convocados” Freitas (2005) discute sobre a

necessidade de fazer outro manifesto. Dessa vez, com um número mais expressivo de intelectuais. O

manifesto afirmava o esgotamento da república e apontava a fragilidade com que era tratada a educação na

época.

A segunda versão do Manifesto, [...] se deparava com outro argumento se

espalhando pela sociedade, cuja força só cresceria em intensidade até o final do

século XX: trata-se da defesa da ideia de que a “República está esgotada. [...] O

Manifesto, em sua primeira versão, fazia coro com uma argumentação convencida do

caráter inconcluso da República e, ainda que com contradições, sinalizava que a

disseminação da escola pública deveria ser considerada o dado ausente, a lacuna a

ser preenchida. Em sua segunda versão a proclamação ainda mais veemente das

obrigações governamentais relacionadas à escola conservadora o mesmo lamento

diante das mesmas lacunas não preenchidas. [...] Os dois Manifestos [...] revelavam

a vulnerabilidade com a qual o tema escola pública estava posicionado nas rubricas

orçamentárias, nos parágrafos jurídicos normativos, nos púlpitos e palanques e nos

“chamamentos a nação” (FREITAS, 2005, p. 178).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo apresentou informações que fomentam a discussão no campo da história da educação a

respeito da educação pública nacional durante a consolidação da República brasileira. Com ele, é possível

compreender como se deram algumas reformas educacionais, o como e os “porquês” da criação dos grupos

escolares, como também, entender como se deu a criação e publicação do Manifesto dos Pioneiros da

Educação Nova.

A partir da discussão levantada aqui, é possível pensar a educação no presente a partir do espectro das

mudanças ocorridas no passado, pois muitas dessas reformas educacionais refletem-se na educação até os

dias de hoje. Nesse sentindo, o presente artigo contribui para a formação dos pedagogos da Universidade

Federal de Alagoas, servindo para eles como fonte de pesquisa e possibilitando uma melhor compreensão das

mudanças educacionais ocorridas nesse período da nossa história.
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