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1. Introdução
Sobre o solo sequioso do Brasil “tupiniquim” ainda fervilhava nos anos trinta um rastro de
uma história de exploração e de atraso, este rastro aterrou significativamente o início do
século XX. Todavia, em meados desse século, necessariamente na década de trinta, parecia
que algo de sorrateiro, mas revolucionário, trazido do final dos anos vinte, iria dar novos ares
à educação do país e por consequência traria evolução social, mesmo em meio a um governo
de ditames já conhecidos e da força da igreja que teimava em se opor a qualquer evolução
que supostamente abalasse seu dogma moral, o movimento de reforma da educação ganhou
força e consolidou a década de trinta como a década da revolução da educação.
A historiografia da década de 1930, de longe, é uma das mais importantes para que se possa
compreender as engrenagens que fizeram a educação chegar até aqui. Por isso, nesse texto
pretende-se abordar o que aqui ira-se chamar de movimento de força na educação o que
significa dizer o sistema de movimentos que foram causados a partir dos grupos de oposição
ou criação da reforma da educação, ou seja: projeto que deu origem ao movimento de
Reforma da Educação e os seus idealizadores, os reformadores, os católicos envolvidos com a
educação no país e os militares do governo Vargas. Assim será analisado o que houve de
revolução em contrapartida o que houve de contradição entre a ideologia pregada pelos
pioneiros e o que de fato aconteceu nesse período na e para a educação brasileira.

2
A escolha da década de 1930 para essa análise se dá, sobretudo, porque este foi o período de
maior efervescência na inovação das propostas para a educação, pois foi nela que se
consolidou o projeto de idealização de uma educação renovada, o chamado Movimento
Reformador que montou os primeiros indícios para o que hoje se conhece como Escola Nova,
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o que torna essa década um período marcadamente ideológico, pois, se por um lado existia a
força de um grupo com interesses voltados para uma educação com ideais totalmente
diferentes dos que eram pregados até então, por outro haviam grupos, como o grupo católico,
que fazia força contra a mudança, ou a favor de uma mudança particular, e ainda um terceiro
grupo que ao mesmo tempo que se opunha aos demais, misturava-se a eles gerando uma
ideologia intermediária que regia o novo momento, o Estado.
A essas forças que se opunham ou se misturavam chamaremos de movimentos de força na
educação. Esse sistema de movimentos será melhor destacado no decorrer desse texto, mas
basicamente era formado e ideologizado por um lado pelos pioneiros da educação, por outro
pela igreja católica e ainda pelos militares, todos engendrados inevitavelmente ao governo
Vargas que por si só alterou a história dessa década. O que certamente faz da década de
trinta uma década de ideologias.
Este movimento de força sobre a educação era formado primeiro pelos pioneiros da educação
suscitados pela atuação de Fernando de Azevedo e Anízio Teixeira, depois pelos líderes
católicos, e ainda pelos militares, que juntos se sustentavam sobre a base de um país em
pleno governo Vargas. Separados estes grupos formavam estes movimentos de força e
quando, propositadamente ou não, se misturavam formavam um movimento maior que agia
direto sobre os ideais da educação e dos interesses políticos ideológicos carregados por ela.
Embora existam e seja indispensável apresentar e discutir todos os movimentos de força aqui
apresentados, é inegável a necessidade de destacar o movimento representado pelo grupo
dos reformadores que ganha mais força na medida em que é o gerador de todo o sistema de
movimentos que aqui está sendo discutido e talvez tenha sido o grande desencadeador de
todas as alterações que ocorreram na educação na década de trinta e os resultados que
deixaram resquícios até hoje.
Esse movimento seria indispensável não fossem os seus idealizadores e é a partir deles que
pode-se entender a novidade, a renovação, a revolução e, sobretudo, a contradição existente
entre o que foi ideologicamente pregado e o que foi feito dessa ideologia a partir do momento
em que houve o choque com os demais movimentos.
É justamente esse choque gerado pelo encontro dos movimentos de força que fez nascer a
contradição que deu margem a historiografia da educação nos anos trinta. Por um
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lado uma sede de reforma, de uma escola laica, pública e livre trazida pelo movimento
reformador, por outro um currículo pensado de modo a fazer da escola um instrumento com o
qual as ideologias e anseios do estado, dos católicos, dos militares e de todos eles unidos
eram repassadas e ainda os anseio políticos do próprio movimento renovador que tinha entre
seus membros embates históricos no que se refere à vontade individual de cada renovador.
É necessário, portanto, estudar esse movimento de força para que se reflita sobre a reforma
não somente como o articulador da mudança, mas como parte de um sistema maior que
formou força sobre a educação através de outros grupos e modificou os seus rumos.
2. Movimentos de Força na Educação da Década de 1930.
O sentido que aqui se dá ao movimento de força na educação não se refere a movimento
como sinônimo de grupo, mas ao movimento que se formava pelos grupos quando tentavam
aplicar seus anseios individuais e pela junção desses grupos, quando comungando ou se
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opondo ideologicamente, geravam força modificadora e ideologizada sobre a educação na
década de 1930.
Esse movimento de força se dá justamente nesse viés que inicia-se com o aparecimento da
ideia de Escola Nova e se desenvolve com a intervenção dos propósitos do reformadores, com
a atuação do Estado, como a imposição do militarismo e da igreja. Para compreender o
movimento de força é preciso, porém analisar individualmente cada um desses grupos e
posteriormente o ponto de junção entre eles, como faremos adiante.
2.1 Os reformadores
Já no final dos anos vinte, iniciava-se um movimento que deu margem a reforma da
educação, a profissionalização do professor mais o anseio de modernizar a educação forma
um clima de otimismo pela democratização da escola. Isso foi amplamente analisado e
conceituado por Jorge Nagle, o autor construiu uma tese sobre o movimento de reforma que
se iniciou nos anos 1920 com a profissionalização do professor, criando o técnico em educação
e com o aparecimento do que ele chamou de otimismo pedagógico.
A tese de Nagle, por sustentar uma ideia histórica que deu suporte a vários estudiosos da
história da educação é denominada de “Matriz Explicativa de Nagle”, A tese que sustenta essa
matriz diz respeito ao entendimento de que, nas palavras de Clarice Nunes (2000). “ao final
da década de vinte, o campo educacional foi tecnificado e essa tecnificação, presente no
otimismo pedagógico (grifos da autora) dos profissionais da preocupada com a qualidade do
que com a sua democratização”. (p. 18;19).
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Com a profissionalização do professor e com o “otimismo pedagógico” que cobria o final da
década de vinte dar-se os primeiros passos para a Escola Nova da década de trinta. como nos
explica Nunes (2000):
Com o aparecimento dos primeiros profissionais da educação preocupados com a qualidade do
ensino, inicia-se o otimismo pedagógico. (grifo da autora) São os profissionais saídos do
jornalismo (como Fernando de Azevedo), do ensino normal (como Lourenço Filho) com a
formação específica em educação (como Anísio Teixeira). Para a autora, nem todos os
profissionais se incluíam nesta postura, pois muitos mantiveram-se realistas, isto é, não
perderam a perspectiva interna e externa do sistema, embora sua prática concreta tenha se
referido a aspectos particulares, internos, qualitativos do ensino. Em sua visão, os
representantes do otimismo são técnicos que defenderam o seu campo de trabalho da
intervenção de políticos e diletantes, isolando-se no tratamento de problemas concernentes ao
aspecto pedagógico do ensino (p. 19; 20).
O movimento Escola Nova trouxe o primeiro movimento de força na década de trinta era
composto por idealizadores que formalmente ansiavam por uma educação de qualidade,
publica, gratuita, laica, e, sustentados na ideia progressista de inovação, tentavam
modernizar e democratizar a escola, todavia, foi também a Escola Nova a responsável pelo
primeiro e desencadeador dos movimentos de força, pois visava a inovação da educação, mas
se sustentava na base do pensamento da elite.
Nunes (2000) faz uma análise do pensamento de Demerval Saviani sobre a Escola Nova que
demonstra o interesse irrevogável da criação de uma sociedade cujos costumes e modelos da
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elite fossem o molde para esta “democratização”
Todas essas características apontadas na concepção humanista moderna são critérios para a
elucidação do significado de inovação, por oposição ao tradicional em educação. É dentro da
concepção dialética que Saviani articula o esquema das concepções ao processo concreto,
chegando à conclusão de que a escola Nova não só constitui o padrão dominante nas amplas
redes escolares oficiais, mas também surgiu como mecanismo de recomposição da hegemonia
da classe dominante ameaçada pela crescente participação politica das massas, viabilizada
pela alfabetização da escola universal gratuita. (p. 21).
É exatamente esse ponto que merece uma análise aprofundada sobre a contradição existente
nos propósitos de evolução e renovação dos reformadores e por outro lado a contradição
existente em seus ideais. A presença do pensamento hegemônico da classe dominante no
movimento escolanovista gerava contradições que se consolidavam entre a democratização
e/ou popularização da educação e a tentativa de permanência da elite através dessa
popularização.
É a contradição existente na evolução pretendida pela Escola nova que desencadeia o
movimento de força na educação. Como humanizar, democratizar a educação se os valores
eram pautados no pensamento e nos costumes da elite?
Depois da participação das massas nas
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decisões políticas nacionais através da alfabetização para o voto na década anterior, era
preciso um movimento de formação do povo dentro dos padrões estabelecidos como bons e
importantes, nesse caso, os da elite, e a Escola Nova proporcionou a padronização da
educação sob os tons da classe dominante, gerando assim um movimento de força que
mudou e moldou a educação na década de trinta.
2.2 O Estado
Por outro lado o estado, atento ao desenvolvimento da Escola Nova e consequentemente o
avanço da educação dentro de padrões que, embora elitistas, atendiam a um novo perfil de
ensino e requeria dele uma postura diferenciada, atuou gerando outro movimento de força na
educação.
O Estado ficou entre os ideais educacionais da Escola Nova, e seus próprios ideias que nem
sempre eram comuns aos do movimento escolanovista. Eram tempos totalitários e sob a
batuta de Getúlio Vargas o Estado Novo se consolidava e via nascer uma educação propícia ao
novo momento pelo qual passava o país.
Em meio a efervescência da Associação Brasileira de Educação (ABE) e o rompimento entre
católicos e reformadores a educação dos anos trinta passou por duas reformas, a dos
reformadores da escola nova que criaram em 1932 o manifesto dos pioneiros e o movimento
gerado pelo próprio governo através da reforma Francisco Campos, Ministro escolhido por
Vargas.
Entre idas e vindas o Estado foi ator principal nas lutas por ideias educacionais, todavia se
consolidou como o movimento que coordenou o eixo central do movimento de força na
educação. O estado permeou todo o centro do movimento de força e se fez onipresente em
todas as decisões e eventos que foram gerados em busca da educação sonhada. Nos
reformadores que lutavam por uma educação pública, na ABE que via a possibilidade de
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mudar a mentalidade da elite através da educação, o estado sempre interviu
significativamente e gerou movimento de força que alterou o rumo da educação e os objetivos
ansiados pela Escola Nova.
Todavia, o que se pode afirmar é que o momento mais marcante da presença do Estado como
gerador de movimento de força na educação está necessariamente na década de 1930 com a
Reforma Francisco Campos que demarcou definitivamente a presença do Estado nas decisões
diretas sobre os grupos, pode-se ver isso na questão da inclusão da educação moral e cívica,
pois, se por um lado Francisco Campos não achou necessária a implantação da
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disciplina no currículo das escolas Secundárias, ficou a cabo de outros ministérios a inculcação
do espírito cívico em outros espaços como no Ensino Primário, por exemplo.
O modelo cívico requerido não agradava a Campos e Vargas, pois não atendia aos ideais
pensados por eles, tão pouco aos militares.
Sem negar a educação moral, que ele coloca nas mãos da Igreja pela introdução do ensino
religioso nas escolas, Campos elimina a instrução cívica cujo conteúdo, na forma como era
ensinado, não se coadunava com sua proposta antiliberal e autoritária nem se enquadrava no
projeto político de Getúlio Vargas. (Horta. 1994, p. 142).
Todavia, o estado atua contrariamente em meados da década, movimentando força na
educação quando:
Durante os trabalhos preparatórios para a Assembleia Nacional Constituinte de 1934, o
problema só foi abordado quando a Comissão encarregada da elaboração do anteprojeto
incluiu um dispositivo determinando que o ensino cívico, a educação física e o trabalho manual
fossem considerados matérias obrigatórias em todas as escolas secundárias, profissionais e
normais do país. (Horta. 1994, p. 144).
O fato é que o estado sempre esteve intermediando as relações entre os grupos aos quais se
opunha ou se juntava na tentativa de implantar um ideal educacional que via na escola um
instrumento ideológico de imposição de valores individuais ou de valores individuais de grupos
distintos, isso gerou e foi um movimento de força na educação que em individualmente ou em
choque com o movimento gerado por outros grupos criou um novo caminho para o país a
partir da escola e da educação como aparelhos ideológicos e moldador da forma social.
2.1 Os militares
O papel do militares foi determinante para o movimento de força na educação, pois além de,
por si só, ser movimento, foi movimento de força modificador da educação quando interviu
junto a outros grupos moldando a educação nos padrões determinados por uma parte da elite,
do estado e dos próprios militares.
Desde a primeira década do século XX o militarismo se impunha sobre a nação, entretanto, na
educação a inculcação do civismo e do serviço militar como amor pela nação é atenuado na
década de trinta.
Assim, “fazer a política do Exercito” significava por em prática, desde o tempo de paz, uma
política de preparação para a guerra. Essa preparação, considerada do ponto de vista da
“mobilização geral”, justificava a intervenção do Exército em todos os setores da vida
nacional, inclusive na educação do povo. (Horta, 1994, p. 23).
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Além do papel de militarizar a educação os militares tiveram grande presença no currículo da
escola brasileira na década de 1930 e logrou resultados sobre a consciência
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nacional que foi parte do movimento de força na educação brasileira determinante para o
futuro, deixando resquícios até a atualidade na identidade da escola.
2.1 Os católicos
Aos católicos coube papel extremamente importante para a geração do movimento de força
na educação, pois coube a igreja o molde moral e consequentemente cívico de toda uma
geração, nesse caso a geração da década de trinta que acabou gerando alterações na
identidade da escola por várias décadas e permeou os ideais educacionais mesmo depois de a
escola tornar-se laica.
Os católicos ocupam papel fundamental na historiografia da educação e por muito tempo
foram determinante para os rumos que o ensino tomaria no país, isso nada mais era do que
movimento de força. Talvez os católicos tenham sido o movimento que mais gerou força
dentro do sistema de movimentos de força na educação, pois atuava positiva ou
negativamente sobre todos os outros grupos.
Se por um lado as decisões do grupo dos católicos agradou ao estado, por outro desagradava
os reformadores que solicitavam uma educação laica e os militares que, vinculados em ideias
mais positivistas, viam na postura da igreja uma formação moral diferente da militar.
Para lutar pela incorporação destes princípios à futura Constituição, a hierarquia católica
estabelecerá uma bem montada estratégia de mobilização nacional, que se iniciará com as
grandes concentrações religiosas de maio e outubro de 1931, no Rio de Janeiro, e continuará
através da Liga eleitoral Católica, em 1932. (Horta, 1994, p. 98).
Os católicos, através da criação a articulação de seu próprio grupo, se opôs diretamente ao
movimento reformador, sobretudo pelo fato de perder poder decisório na formação do povo e
da elite pelo estado laico, mas também, por ver na educação progressista dos reformadores
que solicitava uma escola pública e professor profissional, uma ameaça aos seus interesses
capitais com suas escolas marcadamente tradicionais e imponentes no cenário educacional da
época, sobretudo no ensino secundário.
Junto a isso, o grupo católico perdia espaço na educação, por conta do crescimento do ensino
primário no país, além do fato de as classes populares estarem fortemente presentes a partir
de então na escola. Isso levou o grupo católico a se articular para montar estratégias de
participação nas decisões educacionais da época.
De fato, a igreja, profundamente enraizada no ensino secundário, que ela praticamente
controlava através de sua rede de colégios, e presente entre os intelectuais através do Centro
Dom Vital e da Associação dos Universitários Católicos, fundada em 1929, não tinha
praticamente nenhuma presença no ensino primário. Ora, o número de alunos do ensino
primário havia quase duplicado entre

8
1920 e 1930, e esta expansão tendia a acelerar-se. Assim, ao luar pela introdução do ensino
religioso nas escolas públicas, a igreja estava lutando para garantir a sua influencia sobre as
classes populares urbanas. (Horta. 1994, p. 99)
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Toda essa manifestação dos católicos certamente gerou alteração na educação, portanto foi
também parte importante do sistema de movimento de força na educação, sem a qual o
sistema de movimentos de força não existiria.
3. Considerações finais
Nesse texto, propusemos um debate sobre as transformações da educação brasileira nos anos
trinta. Esta proposta tem a função de criar e defender uma hipótese/tese de que houve, a
partir das revoluções causadas pelos grupos que atuaram diretamente na escola nos anos
trinta, um jogo de contradições entre as propostas desses grupos e a atuação dos mesmos
sobre a educação que gerou o que aqui denominamos de movimento de força na a educação.
O movimento de força na educação é um sistema de movimentos individuais mais um
movimento maior causado pelo impacto do choque entre os ideias dos grupos militantes de
projetos para a educação, que gerou um movimento maior portador do poder que modificou
os rumos da educação nos anos trinta e consequentemente por todo o século XX, deixando
resquícios na atualidade.
De que força estamos falando?
A força é necessariamente o motor que girou a educação e traçou seus rumos. As
transformações no currículo a partir das inúmeras influencias do grupo dos reformadores da
Escola Nova, do grupo católico, do grupo militar e do estado foram resultados dessa força que
nasceu no movimento gerado por esses grupos.
A escola sempre atendeu aos ideais e as necessidades do seu tempo, e certamente as
propostas dos anos trinta, por mais absurdas que nos possa parecer, atenderam aos ideias e
ao necessidades daquela época, marcada por revoluções na política nacional e mundial de
extrema importância. Todavia, é imprescindível que se discuta esses ideias mostrando como e
porque agiram sobre a educação, primeiro para saber como chegamos até aqui, quais as
influencias que aqui nos trouxeram no que se refere a educação, segundo para
compreendermos que há na história contradições que foram frutos da revolução ou o oposto
disso.
Aqui decidimos denominar toda essa dinâmica, de movimento de força na educação brasileira,
não pretendemos, porém criar uma teoria, tão pouco um juízo de valor sobre esse
movimento, mas, por se tratar de um trabalho de linha historiográfica, é nosso dever criar
uma abordagem sobre o período expondo seus dados, isso foi o que aqui tentamos fazer.
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Assim, consolidamos a ideia de que com o aparecimento do movimento de reforma da
educação que resultou na criação da Escola Nova brasileira, desencadeou-se outros
movimentos de oposição aos seus ideias ou de apoio aos ideais do estado. Esse sistema de
movimentos separados criaram forças modificadoras da educação e juntos geraram um
movimento maior que organizou e direcionou, mesmo que despropositadamente, um rumo
para a educação do Brasil nos anos trinta. E ainda hoje, não de modo anacrônico, podemos
perceber resquícios desse movimento.
A década de trinta, portanto, a partir desse movimento, foi uma década de novidade, reforma,
revolução e contradição, todavia, a que interessa estudar e descrever esse movimento de
força na educação dos anos trinta?
Interessa-nos justamente para compreendermos que nenhum ato na história pode ser
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avaliado por que produz nessa área do saber de modo a criar juízo de valores, mas de modo a
esclarecer, analisar a época e, sobretudo, verificar se existem e quais são os resultados da
história na atualidade.
Assim, como a hipótese/tese de um movimento de força na educação, levanta-se duas
questões indispensáveis: terá gerado resultado para a atualidade esse movimento?
Qual a relevância histórica desse fenômeno?
Estes são, certamente, temas que servirão para mais estudos e a construção de novos textos.
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