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APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

 

        Conversas e Pesquisas publiciza seu segundo número de 2022. Esperamos que se 
juntem a nós mais professores(as) e pesquisadores(as) que conhecendo a nossa Revista 
e nossa “teimosia” contribua para continuarmos editando-a, em tempos de defesa do 
conhecimento vasto, amplo, onde todos os campos de saber tratados, igualmente, com 
respeito.

       O último número apresentou-se com mudança na forma de seu conteúdo. A primeira 
parte traz Dossiê sobre intelectual brasileiro(a). A segunda apresenta artigos de fluxo 
contínuo. 

       Neste número compartilhamos artigos, que formam o Dossiê sobre Marta Maria 
Chagas de Carvalho. Quem é e como é a Professora Doutora Maria Marta Chagas 
de Carvalho (Marta Carvalho)? Trabalhando no campo da História da Educação e 
Historiografia, tanto no ensino como na pesquisa e extensão, foi formadora de várias 
gerações de Mestres e Doutores(as) nesse campo de conhecimento. Mais ou menos 
conhecidos, são reconhecidos, onde atuam, como profissionais de excelência acadêmica 
e envolvidos nas tramas de seu tempo. 

     Formada pela Universidade de São Paulo, nela exerceu/exerce seu Ofício. Atualmente, 
também, exerce seu Ofício na UNIFESP de Guarulhos. Marta, como carinhosamente 
é chamada, dedica sua vida para entender, pesquisar, pensar e discutir a História da 
Educação e Historiografia em diversas perspectivas. O que faz sua leitura importante 
para quem deseja, de fato, ter um conhecimento aprofundado nos caminhos e rumos da 
Educação Brasileira e suas possibilidades.

     Compartilho com os leitores ter sido Marta minha orientadora no doutorado, na 
Universidade de São Paulo (USP), tendo sido, para mim, um salutar e instigante 
encontro. Esse momento acadêmico produziu uma amizade que ao longo dos anos foi 
tornando-se mais forte e confiável. Um gostar estendido ao Professor João Hansen, um 
intelectual como gosto: um humor ímpar e sem soberba. Partilhar de conversas com 
ambos sempre me traz uma pequena/grande felicidade.

      Os artigos de Marta Maria Chagas de Carvalho, na Revista apresentados,  não são 
inéditos, mas são públicos. Traze-los significa colocar uma parte pequena de sua vasta 

produção presente atualmente, onde vivemos, no Brasil, a “Educação em chamas”.         
Nos estimula a não abandonarmos o nosso Ofício de Mestre, a não se deixar abater pelo 
descaso, sucateamento, da Educação Pública, Laica, de Qualidade para todos(as). Nos 
apresenta a muitos(as) outros(as) educadores(as) que antes de nós lutaram por essa 
Educação; nos faz conhecer o que passaram, os ônus e bônus de suas escolhas e como 
muitos(as) foram corajosos em momentos cruéis. 

Texto 1 – História da Educação(Online)- Porto Alegre – 2013
Texto 2- Rev. Colombiana de Educação – 2007
Texto 3- Rev. Inst. Est. Bras. – São Paulo- 1994
Texto 4 – Rev. Sarmiento – 2021
Texto 5- Rev. USP – 1989
Texto 6- Rev. Linhas – Florianópolis- 2021

        O que dirá a Professora e Pesquisadora Marta Maria Chagas Carvalho ao ler 
essa apresentação? Talvez diga: “Que exagero”. Riremos quando responder: “ Não. 
É sempre bom não esquecermos a generosidade da vida ao nos possibilitar conhecer 
intelectuais como você”. 

      

                      Adir Luz Almeida

          Editora-Chefe da Revista Conversas e Pesquisas

       Na segunda parte da Revista, encontramos artigos de intelectuais que não só 
colaboram com a Revista, mas com ela por ela têm apresso. Destacamos o Prof. Dr. 
Emanuel Oliveira Medeiros da Universidade dos Açores e Organizador do Livro que 
abre a Segunda parte “ Teoria da Educação e Formação de Professores: Concepções, 
Perspectivas e Práticas”  . 

       Encontramos dois artigos do Prof. Emanuel  Medeiros e dois artigos que saíram 
no livro lançado em Portugal e ainda não publicado no Brasil. Ao professor , por sua 
fraternidade as autoras agradecem.

                       Adir Luz Almeida

        Editora-Chefe da Revista Conversas e Pesquisas



8 9

SUMÁRIO

1- ESTRATÉGIAS EDITORIAIS E TERRITORIALIZAÇÃO DO CAMPO PEDA-
GÓGICO: UM LIVRO DE SAMPAIO DÓRIA SOB A PENA DO EDITOR DA BI-
BLIOTECA DE EDUCAÇÃO - Pág 12

2- HISTÓRIA DE LA ESCUELA Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMÓNIO ESCO-
LAR:EL TRABAJO DEL CENTRO DE MEMÓRIA DE LA EDUCACIÓN DE LA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ( BRASIL)  - Pág 37

3- FERNANDO AZEVEDO : PIONEIRO DA EDUCAÇÃO NOVA  - Pág 66

 

4- A LIGA INTERNACIONAL PELA EDUCAÇÃO E O “MOVIMENTO DE RE-
CONSTRUÇÃO EDUCACIONAL BRASILEIRO”  - Pág 80

5- ENSINO PÚBLICO, LEIGO E GRATUITO - Pág 107

6- A ESCOLA REGIONAL DE MERITI E OS DEBATES DE POLÍTICA CONSTI-
TUTIVOS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO  - Pág 121 

  

PARTE I - DOSSIÊ MARTA MARIA CHAGAS DE CARVALHO 

PARTE II – ARTIGOS DE FLUXO CONSTANTE

1- OS INTELECTUAIS E AS INSTITUIÇÕES: A PESSOA COMO SER E PO-
DER EM VALORES -  PROF. DR. EMANUEL OLIVEIRA MEDEIROS- UNIVERSI-
DADE DOS AÇORES  - Pág 148

2- OS  INTELECTUAIS E A EDUCAÇÃO PARA A PAZ: MORALIDADE, JUS-
TIÇA E RESPONSABILIDADE - PROF. DR. EMANUEL OLIVEIRA MEDEIROS – 
UNIVERSIDADE DOS AÇORES  - Pág 174

3-  ANÍSIO TEIXEIRA E A UNIVERSIDADE NÃO REALIZADA(UDF) -                   
PROFA. DRA. ADIR DA LUZ ALMEIDA – UERJ - HISTORIADORA RUANA PERLA 
MOTTA DE SIQUEIRA  - Pág 192

4- VISÃO DO PARAÍSO: SERGIO BUARQUE DE HOLANDA EM PERSPECTI-
VA - PROFA. DRA. ADIR DA LUZ ALMEIDA- UERJ  - Pág 212



10 11



12 13

 

ESTRATÉGIAS EDITORIAIS E TERRITORIALIZAÇÃO DO CAMPO 
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                                                             RESUMO

Este artigo analisa a inserção do livro Educação moral e educação econômica, 
de autoria de Sampaio Dória, na coleção Biblioteca de Educação, organizada por 
Lourenço Filho para a Companhia Melhoramentos de São Paulo. O texto analisa a 
territorialização promovida pelos dispositivos textuais e editoriais de repartição e 
apresentação dos volumes da coleção. Sustenta que, ao enquadrarem Dória como 
pedagogista social, esses dispositivos situam-no no que o editor entendia como 
periferia do programa de renovação da escola brasileira que a Coleção promovia. 
Mostra como os temas que Lourenço Filho considerava nucleares no movimento 
internacional pela Escola Nova foram atribuídos a outros autores, apesar de sua 
recorrência na produção de Sampaio Dória.  

Palavras-chave: Lourenço Filho, Pedagogia da Escola Nova, coleções, estratégias 
editoriais. 

 

 

EDITORIAL STRATEGIES AND TERRITORIALIZATION OF 
PEDAGOGICAL 

FIELD: A BOOK BY SAMPAIO DÓRIA UNDER THE PEN OF 
THE EDITOR  OF BIBLIOTECA DE EDUCAÇÃO 

 

                                                    ABSTRACT 

The essay analyses the inclusion of Sampaio Dória‟s book Educação moral e educação 
econômica in the collection Biblioteca de Educação organized by Lourenço Filho for 
Companhia Melhoramentos de São Paulo. The text analyses the territorialisation 
promoted by textual and editorial devices of division and presentation of the volumes 
of the collection. It assumes that, on account of their classification of Dória as a 
social pedagogue, they locate him in a situation defined as periphery of the program 
of renovation of Brazilian school promoted by the collection. It shows the ways the 
themes that Lourenço Filho judged central in the international movement for the 
new school were attributed to other authors in spite of their occurrence in Dória‟s 
production. Key-words: Lourenço Filho, pedagogy of new school, collections, editorial 
strategies 

ESTRATEGIAS EDITORIALES Y TERRITORIALIZACIÓN DEL CAMPO 
PEDAGÓGICO: UN LIBRO DE SAMPAIO DÓRIA BAJO LA PLUMA DEL 

EDITOR D E LA BIBLIOTECA DE EDUCACIÓN

                                                      RESUMEN 

El ensayo hace el análisis de la inserción del libro Educação moral e educação 
econômica, escrito por Samapio Dória, en la colección Bilbioteca de Educação, 
organizada por Lourenço Filho para la editora Companhia Melhoramentos de São 
Paulo. El texto hace el análisis de la territorialización promovida por los dispositivos 
textuales y editoriales de partición y presentación de los volúmenes de la colección. 
Defiende que, por clasificar a Dória como pedagogo social, eses dispositivos lo sitúan 
en una posición entendida como periferia del programa de renovación de la escuela 
brasilera que la Colección promovía. Demuestra como los temas que Lourenço 
Filho juzgaba nucleares en el movimiento internacional por la escuela nueva fueron 
atribuidos a otros autores, apesar de su recurrencia en la producción de Sampaio Dória. 

Palabras-clave: Lourenço Filho, pedagogía de la escuela nueva, colecciones, 
estrategias editoriales. 

PARTE I - DOSSIÊ MARTA MARIA CHAGAS DE CARVALHO 
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STRATÉGIES ÉDITORIALES ET TERRITORIALISATION DU CHAMP 
PÉDAGOGIQUE:

UN LIVRE DE SAMPAIO DÓRIA SOUS LA PLUME DU 
ÉDITEUR  DE LA BIBLIOTECA DE EDUCAÇÃO

RÉSUME 

Le texte fait l‟analyse de l‟inclusion du livre Educação moral e educação econômica, 
écrit par Sampaio Dória, dans la collection Biblioteca de Educação organisée par 
Lourenço Filho pour la maison d´édition Companhia Melhoramentos de São Paulo. 
Le texte analyse la territorialisation promue par les dispositifs textuels et éditoriaux 
de division et présentation des volumes de la collection. Il défend que, à cause de leur 
classification de Dória en tant que pédagogue social, ils le situent dans une position 
définie comme la périphérie du programme de rénovation de l‟école brésilienne 
promue par la collection. Il démontre comment les thèmes jugés nucléaires par 
Lourenço Filho dans le mouvement international pour l‟école nouvelle ont été 
attribués à d‟autres auteurs en dépit de leur occurrence dans la production de Sampaio 
Dória.  

Mots-clé: Lourenço Filho, pédagogie de l‟école nouvelle, collections, stratégies 
éditoriales. 

 

 

E  ste artigo analisa a inserção do livro Educação moral e educação econômica, 
suas bases, sua aplicação nas escolas, de autoria de Sampaio Dória, coleção 
Biblioteca de Educação, organizada por Lourenço Filho para a Companhia 
Melhoramentos de São Paulo. Toma como referenciais de análise as proposições 

metodológicas de Roger Chartier (1994, 1996, 1997), que ressaltam a importância 
de considerar a materialidade do impresso e analisar os seus dispositivos textuais e 
editoriais de modelização da leitura. Explora analiticamente proposições de Olivero 
(1999) acerca do aparelho crítico que produz a identidade editorial de uma coleção.  

A Biblioteca de Educação foi publicada entre 1927 e 1970, lançando 37 títulos 
com diversas reedições.1 A análise da configuração material dos volumes publicados 
permite distinguir uma primeira fase da coleção, que abrange os livros publicados 
entre 1927 e 1940, fase essa nitidamente diferenciada daquela que, sob o mesmo nome 

1  Para mais informações acerca da Biblioteca da Educação ver Monarcha (1997), Carvalho e Toledo (2003; 
2006). 

e a organização do mesmo Lourenço Filho, será publicada entre 1940 e 1970.2 

Dispositivos editoriais e textuais de homogeneização dos volumes produziram a 
identidade da primeira fase da Coleção3, que publicou obras de autores brasileiros e 
traduções de obras estrangeiras. Entre os dispositivos editoriais de homogeneização 
material dos volumes destaca-se o padrão uniforme das capas, contracapas, páginas 
de rosto e páginas de espelho. Os volumes foram editados em brochuras de formato 
pequeno, que traziam nas capas, em um mesmo padrão de disposição, o nome do autor, 
o título da obra e o nome da editora.  

Além da uniformidade da disposição material das informações exibidas nas capas 
e contracapas, a página de rosto de cada volume repunha as informações referentes à 
Biblioteca: seu título, nome do organizador e número do volume que o título recebe 
ao ser editado pela Coleção, nome da obra publicada; nome do autor e informação 
sobre seu lugar de inserção profissional, nome do tradutor (quando era o caso) e de sua 
vinculação institucional, símbolo e nome da editora. Um retrato do autor é publicado 
na página seguinte à página de rosto, introduzindo o volume. Entre os dispositivos 
editoriais e textuais de produção da identidade da coleção destacam-se, especialmente, 
as informações sobre o perfil da coleção, que aparecem em pequenos textos de 
apresentação e caracterização da iniciativa editorial nas contracapas e páginas de 
espelho. 

A configuração do espaço gráfico da contracapa dos volumes é dispositivo 
eficaz de fixação do perfil da Coleção. Nela são reunidas todas as informações sobre 

2  Observando-se os títulos e autores publicados e lendo-se os textos explicativos do perfil da coleção 
inscritos nos volumes publicados entre 1942 e 1979, percebe-se que o projeto organizado nos anos 1920 
e 1930 é praticamente abandonado: desaparecem dos versos das capas as  referências aos títulos anterior-
mente publicados; poucos passam a ser os livros do período anterior reeditados; os textos de apresentação 
da coleção desaparecem das contra-capas; a numeração que cada volume recebia ao sair na Biblioteca é 
abandonada. Assim, a partir de 1942, não restam sequer vestígios do conjunto de obras editadas no perío-
do anterior. Além disso, dos 29 títulos publicados nos anos 1920 e 1930, apenas cinco são reeditados nos 
anos 1940 (os três títulos de Lourenço Filho; Pierón; Moura); apenas cinco nos anos 50 (Dewey, Kilpatri-
ck, Durkheim, Lourenço Filho - Introdução e Testes ABC); e os mesmos 5 nos anos 1960. Há, portanto, 
um abandono significativo do conjunto de obras que conferiu um perfil à Coleção nas primeiras décadas 
de sua existência. Assim, apesar da manutenção do nome da coleção e da permanência de Lourenço Filho 
como seu organizador, o conjunto de obras publicados a partir dos anos 1940 conforma um novo produto 
editorial, que pouco tem a ver com o projeto inicial. Essa tese é confirmada também pelas mudanças de 
formato, de capa e de títulos que, indiciando redefinições dos critérios ordenadores do perfil da coleção, 
conferem a ela, a partir dos anos 1940, uma nova identidade. Assim, levando-se em conta essas diferenças 
de perfil editorial, pode-se sustentar que o nome de Biblioteca de Educação designa, pelo menos, duas co-
leções distintas, sob o nome de Lourenço Filho: a coleção publicada nos anos 1920 e 1930 e aquela editada 
no período 1940-1970. Ver Carvalho e Toledo (2003; 2006). 

3  Sobre a coleção como gênero editorial que encarna um projeto de intervenção junto a um público deter-
minado ver Olivero (1999). Sobre a coleção como gênero editorial produzida por dispositivos materiais de 
modelização da leitura ver Olivero (1999), Toledo (2001), Carvalho e Toledo (2007). 
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o conjunto dos títulos que compõem a Biblioteca, como a relação dos volumes já 
publicados com o seu preço de venda, os endereços de contato da editora e a relação 
dos títulos no prelo. É nesse mesmo espaço gráfico que se dispõe uma pequena 
apresentação do perfil da Coleção e de seu destinatário: 

 
A “Bibliotheca de Educação” torna-se hoje indispensável aos 
srs professores, normalistas e aos srs pais em geral, diretamente 
interessados em conhecer as bases cientificas da educação e seus 
processos racionais. Cada volume conterá sempre um assunto 
completo, e a coleção toda se distinguirá por duas séries, uma das 
bases cientificas do ensino, outra de aplicações práticas e crítica 
de sistemas. (Dória, 1928, v. 3, contracapa) 

 
Extraída da contracapa da primeira edição de Educação moral e educação 

econômica. Suas bases e sua aplicação nas escolas, essa apresentação do perfil da 
Coleção é a mesma que consta nas contracapas dos volumes anteriormente publicados 
e nas primeiras edições dos volumes subseqüentes, publicados entre 1927 e 1940. 
Em todos esses volumes, essa mesma apresentação é reproduzida e amplificada nas 
páginas de espelho. Nela, a destinação da Coleção é especificada e a escolha do título 
do volume é justificada pela rarefação de publicações similares no mercado editorial. 
Assim, na página de espelho de cada volume, pode-se ler: 

 
Dada a deficiência, (para não dizer já a ausência) de livros 
com esse escopo, em lingua nacional, achamos que a iniciativa 
vem ao encontro de uma de nossas necessidades de divulgação 
cultural, devendo encontrar, por isso, boa acolhida dos estudiosos. 
A “BIBLIOTECA DE EDUCAÇÃO”, cuja organização está 
entregue a um especialista bastante conhecido, será composta, 
assim, de escolhidas traduções e de originais de autores brasileiros, 
procurando desenvolver um plano harmônico, no seu conjunto, 
e, tanto quanto possível perfeito, resumindo os mais salientes 
problemas educativos da atualidade. Cada volume conterá sempre 
um assunto completo, e a coleção toda se distribuirá por duas series. 
Na primeira, de caráter geral, serão expostas as bases cientificas do 
ensino, já do ponto de vista genetico-funcional da sua organização, 
já do ponto de vista da finalidade social e moral a que deve tender, 
para a elevação do homem, como cidadão e como homem. Na 
Segunda, serão examinados os meios práticos de educação e 
ensino, tratando-se de modo particular das aplicações que mais 
nos convenham, com indicações e críticas de sistema  Em resumo, 
a „BIBLIOTECA DA EDUCAÇÃO‟ se destina a preencher uma 
necessidade de há muito sentida pelos professores brasileiros, sendo 

de esperar que ela desperte também, pela agitação das boas ideias 
sobre o assunto, tornadas assim mais acessíveis ao grande público, 
uma literatura nossa de pequenos estudos de iniciação cultural, cujo 
valor não será preciso encarecer. (Dória, 1928, v. 3, p. 2) 

 

Educação moral e educação econômica. Suas bases e sua aplicação nas escolas 
é o terceiro volume da Biblioteca da Educação. De autoria de Sampaio Dória, o 
livro é integrado à coleção por dispositivos editoriais e textuais de modelização da 
leitura e de produção da identidade da coleção como os acima referidos. Entre esses 
dispositivos, destacam-se os prefácios, notas de rodapé e o sistema de remissão 
dos assuntos tratados a outras publicações. Estes dispositivos, que Olivero (1999) 
chama de aparelho crítico de uma coleção, produzem um intertexto que unifica os 
diferentes volumes publicados. Mas é preciso pensá-los, também, como dispositivos 
de configuração e legitimação dos saberes pedagógicos que a coleção seleciona e 
compendia em diversos volumes, no intuito de divulgá-los.4 É assim que o aparelho 
crítico da Biblioteca da Educação funciona como dispositivo de territorialização dos 
volumes publicados no campo dos saberes pedagógicos que a própria coleção produz e 
configura.  

É no bojo de inúmeras iniciativas de reforma do sistema escolar que têm lugar no 
Brasil, nos anos 1920, que uma nova modalidade de impresso pedagógico se firma no 
mercado editorial, tornando obsoleto o livro único de Pedagogia, manual em que se 
dispõem práticas modelares ou em que se compendiam os saberes representados como 
fundamentos da prática docente. Esta modalidade de impresso tende a ser substituída 
por coleções especialmente voltadas para a formação docente. Nessas coleções, 
montam-se redes de impressos como bibliotecas para professores.  

O livro único de Pedagogia perde a capacidade de compendiar o conjunto dos 
saberes representados como necessários ao exercício da prática docente e essas 
bibliotecas vêm desempenhar esse papel. Nelas, os impressos dirigidos aos professores 
não fornecem roteiros de lições, nem tampouco descrevem práticas exemplares. 
Preferem subsidiar a prática docente ao fornecer informações que funcionem como 
leque de alternativas de ação na sala de aula e como repertório de conhecimentos 
especializados que lhe sirvam de fundamento.  

No campo normativo da Pedagogia que configura essas coleções, os usos do 

4  Ver Carvalho (2001; 2006). 
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impresso são regulados por normas distintas daquelas que prescrevem a arte de bem 
ensinar como boa cópia de modelos e a arte de bem aprender como exercício adequado 
das faculdades da alma. No caso brasileiro, nessas coleções, a Pedagogia da Escola 
Nova entra em cena, recusando-se a fornecer modelos para serem imitados ou roteiros 
de lições para serem seguidos. A Pedagogia deixa de fornecer cânones para oferecer 
fundamentos, subsidiando a prática docente com o repertório de saberes que põe em 
circulação, legitimando-os.  

O estudo de coleções pedagógicas publicadas nas décadas de 1920 e 1930, como 
é o caso da Biblioteca de Educação, não pode prescindir do estudo das estratégias que 
as produziram e as puseram em circulação, situando-as em um lugar de poder: o das 
posições que seus organizadores ocuparam como profissionais e políticos encarregados 
da gestão e da reforma dos sistemas públicos de ensino.  

Assim, é preciso pensar essas coleções como produtos de estratégias editoriais 
e pedagógicas articuladas ao programa de reforma da sociedade pela reforma da 
escola que mobilizou, nessas décadas, toda uma geração de intelectuais que se fizeram 
educadores profissionais ao se empenharem na remodelação da instrução pública 
segundo novas ideias pedagógicas que circulavam internacionalmente5. Foi, assim, na 
posição de gestores dos sistemas públicos de ensino, que esses intelectuais marcaram 
presença no mercado editorial como autores, tradutores e organizadores de coleções 
destinadas a professores.  

A estratégia editorial que presidiu a publicação da Biblioteca de Educação 
nas décadas de 1920 e 1930 articula o livro a uma pauta de iniciativas destinadas 
a promover uma mudança da mentalidade do professor, mudança entendida por 
seu editor, Lourenço Filho, como condição de possibilidade de reforma da escola. 
Nessa estratégia, a Biblioteca de Educação é a coleção que compendia os saberes 
pedagógicos necessários à transformação da mentalidade e da prática do professorado 
que o reformador, Lourenço Filho, julgava imperativa.   

Nela, formar o professor, transformar a sua mentalidade, era levá-lo à 
compreensão das novas finalidades sociais da escola, que o editor entendia inscritas 
nos fundamentos da chamada Pedagogia da Escola Nova. Era fazê-lo percorrer o 

5  A respeito do empenho de Lourenço Filho em promover uma transformação radical da cultura pe-
dagógica do professorado, ver, especialmente, sua correspondência a João Hippolito da Costa, in Carvalho, 
2000; 2001; 2002. Sobre a função autoral do organizador da coleção, ver Toledo (2001), Carvalho (2004), 
Carvalho e Toledo (2003; 2006). 

caminho de superação de suas concepções sobre a atividade do aluno, deslocando-
as do terreno constituído por uma pedagogia centrada no exercício das faculdades 
da criança e iniciando-o no conhecimento das então mais recentes descobertas do 
campo da Psicologia e em uma mais adequada compreensão das consequências desse 
conhecimento para a prática docente. 

Assim, organizados como pequenos manuais que condensam as modernas ideias e 
práticas da educação, os volumes da Coleção se dispõem como peças de um conjunto 
harmônico destinado a constituir a cultura pedagógica do professorado. Na lógica que 
preside a organização da Coleção, organiza-se um repertório de saberes autorizados, 
destinados a fundamentar a prática docente. Saberes selecionados e hierarquizados 
pela avaliação que o editor faz das disposições, expectativas e competências de seu 
público leitor e pelos requisitos que identifica necessários à mudança que programa 
gradativamente promover no espírito do professorado quanto à filosofia do ensino.  

 É nesse projeto editorial, de claro direcionamento cultural e pedagógico, que 
se inscreve a publicação de Educação moral e educação econômica. Suas bases e 
sua aplicação nas escolas, como terceiro volume da coleção. Publicado em 1928, é 
livro produzido sob encomenda. A sua simples publicação na Biblioteca, como o seu 
terceiro volume, quando tinham apenas sido publicados nela os livros de Henri Pieron, 
Psicologia experimental, e de Claparède, A escola e a psicologia experimental, indicia 
o prestígio de que gozava Dória junto ao organizador da coleção, seu ex-aluno na 
Escola Normal de São Paulo e antigo amigo, compadre, discípulo e colaborador.  

Figurar na Biblioteca de Educação, ao lado de dois pedagogos então 
internacionalmente ilustres, que protagonizavam o movimento internacional pela 
Escola Nova, era sem dúvida uma honra para Sampaio Dória. Mas a escolha do 
tema reservado para Dória no elenco dos títulos previstos na coleção, assim como 
as estratégias discursivas de apresentação do autor mobilizadas no prefácio do livro, 
podem indicar a ambiguidade da situação.  

Como dispositivo do que Olivero (1999) chama de aparelho crítico, o prefácio do 
volume dá a ver as estratégias discursivas de enquadramento do livro na coleção, 
territorializando-o na periferia do movimento de renovação pedagógica que o 
prefaciador do volume e editor da coleção capitaneava no país. Tais estratégias 
funcionavam também como dispositivos de abertura de espaço às novas tendências 
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pedagógicas que o pedagogo/editor pretendia difundir, combatendo convicções e 
teorias pedagógicas como aquelas que Dória vinha difundindo em seus escritos 
sobre Pedagogia. Ficam evidentes, nesse prefácio, as estratégias textuais que 
compõem o perfil de Dória e de suas ideias educativas, de modo a reverenciá-las e 
a, concomitantemente, alocá-las em território devidamente delimitado, de modo a 
assegurar que não contaminassem as proposições que o prefaciador considerava de 
maior impacto na renovação do campo pedagógico.  

Já o título do volume Educação moral e educação econômica. Suas bases e sua 
aplicação nas escolas cumpre essa função. O tema era, sem dúvida, relevante 
no campo da chamada Pedagogia da Escola Nova, cujos difusores europeus, 
profundamente impactados pela guerra de 1914, propunham-se a transformar os 
conceitos e as práticas pedagógicas de modo a fazer surgir um novo homem e forjar 
uma nova era. Mas no cerne desses propósitos renovadores estavam transformações 
conceituais de grande envergadura, que vinham reconfigurando a Psicologia e a 
Filosofia e produzindo novas representações sobre a criança e sobre os processos de 
ensino e aprendizagem. A lógica que preside a organização da Biblioteca contempla 
tais transformações.  

Segundo essa lógica importava, como se viu, conduzir o leitor a percorrer o caminho 
que o levasse a abandonar velhas concepções sobre a atividade da criança e sobre o 
exercício de suas faculdades; concepções estas dominantes nos meios pedagógicos 
brasileiros até então. Eram concepções deste tipo que, por exemplo, fundamentavam 
as explanações e os preceitos formulados por Dória, em seu primeiro livro, Princípios 
de pedagogia, publicado em 1914, que estão presentes também em Educação e em 
Psicologia, publicados, inicialmente, na década de 1920, pela Companhia Gráfico-
Editora Monteiro Lobato e republicados depois, respectivamente em 1934 e 1932, na 
Série Livros 

Didáticos da Biblioteca Pedagógica Brasileira, dirigida por Fernando de Azevedo para 
a Companhia Editora Nacional.6  

A escolha do título do volume de autoria de Dória parece estratégica. Para 
discorrer sobre o tema, o autor poderia permanecer fiel aos preceitos pedagógicos 
que professava desde a década de 1910, sem que isso comprometesse o programa 

6  Sobre a coleção Atualidades Pedagógicas e a importância dos dispositivos editoriais e autorais que confe-
rem identidade a uma coleção, ver Toledo (2001). 

pedagógico/editorial da coleção, em que era nuclear a divulgação das transformações 
conceituais que reconfiguravam a Filosofia e a Psicologia e, com ela, as representações 
correntes sobre a natureza infantil. Bastava que o trabalho do prefaciador situasse 
o autor e o tema por ele tratado em uma das tendências da pedagogia renovada, 
alijando-o do campo teórico em que tais transformações se produziam.  

É assim que, ao prefaciar o livro, traçando o perfil do seu autor e fixando balizas 
para sua leitura, Lourenço Filho põe em relevo o pedagogista social. Para o prefaciador 
e organizador da coleção, o livro compendia as preleções metodológicas de Dória no 
campo em que, segundo o juízo do organizador da coleção, maior era a importância 
e, sobretudo, a atualidade da pedagogia de Dória: seu caráter de pedagogia social. É o 
que se pode ler a seguir: 

 
Por um caminho inverso ao dos cultores da sociologia positiva 
que, partindo do estudo histórico das sociedades mais atrasadas, 
chegam `as instituições livres de hoje, para afirmar que nelas a 
educação é o pêndulo regulador, Sampaio Dória deduz do „estado 
“ideal” as normas de sua construção. No caso brasileiro, vê como 
passo inicial, a necessidade de alfabetização do povo. A soberania 
popular não pode existir sem ela. A primeira função do estado é, 
pois, educar. Elaborando um sistema de ideias originais, quanto às 
necessidades brasileiras, ele pode assim inscrever-se na corrente 
idealista alemã, em que Natorp culmina. Subscreveria, em tal autor, 
a noção de pedagogia como a obra total de elevação do homem ao 
mais alto grau de perfeição humana. Razão porque a pedagogia é 
sempre social e, por isso mesmo, nunca um sistema de educação 
do indivíduo isolado, mas a do homem que vive em comunidade. 
(Lourenço Filho, 1928, p. 6)  

 

Para um leitor atento e informado, ficam evidentes as estratégias textuais que 
compõem o perfil de Dória e de suas ideias educativas, que Lourenço Filho traça 
no prefácio, de modo a adequá-lo, não somente à coleção, mas, principalmente, às 
novas tendências pedagógicas que identificava no movimento internacional pela 
Escola Nova. É assim que, com um visível esforço de enquadramento da pedagogia 
professada pelo antigo mestre no projeto editorial que presidia a organização da 
Biblioteca da Educação, Lourenço Filho territorializa a produção de Dória no campo 
de uma das duas tendências que considerava dominantes nesse movimento: o da 
reação de crítica social desencadeada pela guerra de 1914.  
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Um breve percurso pelas páginas de Introdução ao estudo da escola nova, de 
autoria de Lourenço Filho, ilumina a questão. Publicado como volume da Coleção, o 
livro é a peça central desta: é o espaço em que os diversos volumes que a integram 
se articulam e ganham inteligibilidade como dispositivos de uma estratégia editorial 
cujo objetivo é a formação de uma nova cultura pedagógica do professorado, 
condição de possibilidade de institucionalização de uma nova escola. Nos dispositivos 
que compõem o aparelho crítico do volume, como prefácio e notas de rodapé, as 
explanações abrem-se em leque para os assuntos tratados nos outros volumes da 
coleção, prescrevendo modos de lê-los e de utilizar o lido. 

Inscrito na lógica editorial que preside a produção da coleção, Introdução 
ao estudo da escola nova pode ser lido como dispositivo de luta pela hegemonia 
doutrinária no campo da Pedagogia, no conturbado cenário político dos anos iniciais 
da década de 1930.7 Tratava-se de pôr em cena, seletivamente, em linguagem acessível 
e de modo sistematizado, os novos sistemas de educação renovada, exibindo-lhes os 
fundamentos e fixando-lhes o sentido, de modo a demarcar sua diferença relativamente 
à pedagogia tradicional, mas também a torná-los palatáveis a seus mais ferrenhos 
críticos.  

No prefácio à primeira edição, Lourenço Filho aborda a origem, o caráter e o 
objetivo da publicação: livro de iniciação no assunto, um “modesto livrinho” que 
deveria permitir uma “visão geral e completa do problema”, de modo a preencher uma 
lacuna na bibliografia disponível, que se estruturava como espécie de “topografia geral, 
em escala reduzida, situando apenas os acidentes capitais” do movimento internacional 
pela Escola Nova (1930, p. 12). Obra de síntese e de introdução ao assunto, o 
livro, como, de resto, frisava, os demais que, com ele, compunham a Biblioteca de 
Educação, propunha-se a promover a “formação de uma nova mentalidade dos que 
educam, pais e mestres”: 

 
Formar essa nova mentalidade, liberta e esclarecida, como 
esclarecer mais e mais a opinião pública, acerca das novas ideias 
da educação é tarefa instante, que se impõe a todos os que creem 
no Brasil... Faltam-nos, desgraçadamente, núcleos superiores de 
elaboração de um pensamento nacional que busquem, lá fora, o 
método de trabalho e o incentivo das novas ideias, não há dúvida, 
mas procurem decifrar aqui, dentro de nós mesmos, as nossas 
próprias incógnitas. [...] Até lograrmos esses aparelhos de cultura, 

7  Ver a respeito Carvalho (2002). 

esses focos de consciente brasilidade, será preciso insistir, por todos 
os meios, pela propaganda honesta, pela evidência do incentivo que 
nos dão outros povos, em que há novas formas de civilização e de 
cultura. (1930, p. 12) 

  
Objetivos de sistematização e síntese explicitados no prefácio estruturam 

Introdução ao estudo da escola nova organizando-o em cinco capítulos, apresentados 
como lições, cada uma delas didaticamente seguidas de um resumo e conclusão. Três 
desses capítulos apresentam os traços gerais dos sistemas de educação renovada. A 
Lição V trata de Questões gerais de aplicação. A Lição I tem estrategicamente por 
título uma pergunta: Que se deve entender por escola nova?  

É essa primeira lição do livro que fornece os protocolos de leitura das matérias 
tratadas nas lições subsequentes. Nela, a pergunta que dá nome à lição - Que se deve 
entender por escola nova? - é dispositivo de estruturação textual cuja função principal 
é fazer tábula rasa das informações e das concepções pedagógicas do leitor, de modo 
a melhor estabelecer as coordenadas principais para o seu entendimento. No seu 
funcionamento, a pergunta remete essas informações e concepções para o território 
de uma pretensa confusão em torno do assunto. A partir desse patamar, a pergunta 
opera de modo a produzir discernimento em torno do que deve e do que não deve ser 
compreendido “como novo em nossos dias”. (Lourenço Filho, s/d, p. 2).  

A resposta dada é gradativamente construída de modo a fazer emergir, da 
confusão imperante, o novo. Vai encontrá-lo, primeiro, no movimento de revisão social 
dos fins da educação imposto pela guerra e nos avanços da ciência. A guerra dera 

 
maior relevo ao caso social da obra educativa intencional dos 
governos, e das instituições devotadas a uma humanidade 
melhor, gerando um movimento de crítica social em prol de um 
reajustamento de fins da educação: Mal refeita ainda do cataclisma 
que foi a guerra mundial, a humanidade se volta para as gerações de 
amanhã, na ânsia de um destino melhor, incansavelmente buscado. 
Fatigado de emendar e corrigir, o homem feito volve as vistas para 
a criança, para a linfa pura, ou menos contaminada das fontes. Em 
todos os países, políticos esclarecidos pregam a educação do povo, 
como condição do equilíbrio social, mais duradouro e perfeito. 
Filósofos e pensadores põem nela o ideal da união futura de todas 
as raças, de todas as nações. (Lourenço Filho, s/d, p. 2) 
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A conflagração mundial viera “impor aos educadores a revisão dos fins tentados 
pela escola pública”. Em sintonia com essa “reação de crítica social” desencadeada 
pela guerra, “a ciência da educação ou a sociologia educacional ensinava que a 
educação é socialização da criança” (Lourenço Filho, s/d, p. 5). 

Mas essa “reação de crítica social” não é, no entender de Lourenço Filho, a 
tendência principal do movimento internacional pela escola que importava divulgar 
e dar a conhecer. Isso porque, como também apregoa a primeira lição do livro, ela 
havia sido precedida por uma “reação de crítica psicológica, bem caracterizada, e que 
procurava demonstrar a inanidade dos meios em ação nas escolas, fossem quais fossem 
os fins por elas visados” (Lourenço Filho, s/d, p. 3).   

O “progresso das Ciências Biológicas e, em particular o da Psicologia”, no último 
quartel do século 19, era, no entender do autor do livro e editor da coleção, o principal 
responsável pelo “formidável movimento renovador” (Lourenço Filho, s/d, p. 4-5). É, 
assim, no domínio da tendência de crítica psicológica relativa aos meios que a Coleção 
e, particularmente, Introdução ao estudo da escola nova vão investir de modo mais 
abrangente e incisivo no combate aos equívocos sobre o sentido da nova educação. 
Embora a referida tendência de crítica psicológica não incidisse diretamente sobre a 
questão das finalidades da educação, ela tinha enorme peso em sua determinação, já 
que “a ciência fulmina de ridículo ao reformador que se proponha ideias fantásticas” 
(Lourenço Filho, s/d, p. 5).  

Desconsiderar, portanto, os inegáveis avanços da ciência, em particular da Psicologia, 
seria condenar ao fracasso qualquer ação educativa. Mais do que isso, difundir tais 
avanços era, como se viu, um dos principais objetivos da Biblioteca da Educação, que 
pretendia fazer o leitor/professor trilhar o caminho de superação de suas concepções 
sobre a atividade do aluno, deslocando-as do terreno constituído por uma pedagogia 
centrada no exercício das faculdades da criança e iniciando-o no conhecimento 
das então mais recentes descobertas do campo da Psicologia. Para isso, importava 
demarcar a distância entre os velhos processos do ensino intuitivo e os da nova escola 
ativa, concebida nos marcos da ciência produzida como reação de crítica psicológica 
às velhas ideias.  

Trata-se de evidenciar a diferença entre a concepção de atividade da criança que 
vinha norteando aqueles velhos processos, como era o caso das proposições até então 

defendidas pelo pedagogo Sampaio Dória, e a nova concepção acerca da atividade 
infantil, expressão das modernas tendências filosóficas e fundada nos avanços 
da Psicologia. Por isso, não é como expressão da chamada tendência de crítica 
psicológica que o editor e prefaciador Lourenço Filho enquadra Educação moral e 
educação econômica, mas sim como volume que deveria ser lido à luz da tendência de 
“crítica social em prol de um reajustamento dos fins da educação” do movimento de 
renovação educacional (Lourenço Filho, s/d, p. 2).  

No prefácio de Educação moral e educação econômica, Lourenço Filho destaca 
a importância histórica das concepções pedagógicas de seu antigo professor na 
Escola Normal, bem como ressalta o caráter social de sua pedagogia. Segundo o seu 
testemunho de aluno e colaborador, a Pedagogia não podia, para Dória, ser considerada 
“um sistema de educação do indivíduo isolado, mas a do homem em comunidade” 

(Lourenço Filho, 1928, p. 6).  

Tal concepção pedagógica faria, no entender do prefaciador, com que Dória orientasse 
o “ensino de pedagogia para uma finalidade de política nacional de cultura”. Nos 
cursos que dera na Escola Normal, por dez anos, suas lições “chegavam sempre às 
normas de uma teoria universal da educação, sem perder nunca o endereço social de 
nosso caso, do caso brasileiro” (Lourenço Filho, 1928, p. 7). Essa operação punha, 
sem dúvida, em evidência uma vertente da pedagogia de Dória, manifesta em inúmeras 
publicações. Mas ela minimizava a importância de outras dimensões desta pedagogia, 
certamente não compatíveis com o projeto de renovação do campo pedagógico posto 
em movimento pela publicação da Biblioteca da Educação.  

O título do volume reservado para Dória era, sem dúvida, do interesse deste, 
se levarmos em conta a extensa produção bibliográfica do já então especialista em 
Direito Constitucional e catedrático da Faculdade de Direito de São Paulo e do 
antigo militante da Liga Nacionalista de São Paulo, que havia abraçado a bandeira da 
cidadania e erigido a alfabetização dos paulistas em sua meta central como reformador 
da instrução pública, em 1920. Já em um dos seus primeiros livros publicados, 
Ensaios, o interesse pela formação moral e pela educação cívica é central. Mais 
vinculados à sua militância política, como membro da Liga Nacionalista de São Paulo 
e como reformador da Instrução Pública em 1920, outros trabalhos são testemunhos 
desse interesse. Alguns deles, como Instrução pelo estado (1922), A questão social 
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(1922), e O espírito das democracias (1924), e Questões de ensino (1921) são 
intervenções no debate em curso sobre questões de política educacional, envolvendo 
temas jurídicos, filosóficos, sociais e econômicos.  

O espírito das democracias é obra de militância que reúne conferências 
de propaganda cívico-doutrinária, parte delas proferida como militante da Liga 
Nacionalista de São Paulo. Questão social e Instrução pelo Estado são obras de 
perfil mais acadêmico que transitam nesse mesmo território que Lourenço Filho 
classifica como o da Pedagogia Social. A primeira obra pretende fixar os princípios 
que deveriam inspirar a legislação social no Brasil, entendendo ser “preciso 
reformar, profundamente, a organização econômica do mundo”, pois onde quer que 
“o trabalhador viva sem amparo face ao capital a justiça não estará segura de sua 
eficiência” (Dória, 1922, p. 378). Instrução pelo Estado é texto produzido como 
resposta à questão “Coaduna-se a instrução primária obrigatória com os princípios que 
regem a ação social do Estado?” Neste livro, Sampaio Dória articula a discussão dessa 
questão ao esclarecimento de algumas das medidas da Reforma de 1920.  

Questões de ensino reúne cartas, palestras, documentos, conferências e artigos 
publicados em jornais, relacionados à Reforma de 1920. Nele, o autor traz informações 
e argumentos que, no seu entender, contribuíam para uma melhor compreensão dos 
princípios que nortearam sua ação como reformador; de sua participação no processo 
de concepção, elaboração e implementação da reforma; e das razões que o levaram 
a pedir exoneração do cargo de diretor geral da Instrução Pública, antes mesmo de 
sua regulamentação. Com a reunião deles em um único livro, pretendeu defender 
os princípios que nortearam a versão original do projeto de Reforma que elaborou, 
criticando as deturpações que sofreu e respondendo às críticas que recebeu durante o 
seu processo de tramitação.  

Como pode indicar essa extensa bibliografia pedagógica, a escolha de Dória para 
produzir, para a coleção, o volume Educação moral e econômica era até certo ponto 
acertada. Mas reservar para Dória o tratamento desse tema na Biblioteca era negar 
espaço de circulação para as proposições conceituais e metodológicas do autor em 
campo muito frequentado por ele: o do que ele entendia como Pedagogia científica e 
Psicologia.   

Ao fixar o perfil do autor do volume como pedagogista social, relativizando a 

importância de outras incursões de Dória no campo pedagógico, o prefaciador era 
seletivo. Mais do que isso, na territorialização que a coleção promove, fragmentando 
os assuntos por volume e destinando cada um deles a um autor escolhido, era um dos 
territórios em que o pedagogo Dória costumava se mover que lhe era subtraído.  

A Psicologia Experimental, peça inamovível desse território e tema tão recorrente 
na produção pedagógica de Dória, era assunto destinado a outros autores, mais 
identificáveis com as proposições e conceitos que Lourenço Filho acreditava nucleares 
no movimento internacional pela Escola Nova. Não a quaisquer autores, mas a duas 
das principais autoridades no assunto, internacionalmente reconhecidas.  

É, dessa forma, conivente com as escolhas do editor ao aceitar o convite que 
lhe foi feito para escrever o volume, que Dória é expelido de um território antes 
bastante frequentado por ele: o da Pedagogia como ciência e de seus fundamentos na 
Psicologia. Era nesse território, onde se propunha a colaborar na obra de constituição 
de uma Pedagogia científica, que Dória ia frequentemente colher os fundamentos para 
suas proposições sobre educação moral, tema do volume.  

Assim, um olhar atento ao modo como Lourenço Filho faz, no prefácio de 
Educação moral e educação econômica, a apologia do seu antigo professor, permite 
identificar um conjunto de estratégias discursivas que promovem a territorialização 
da Pedagogia por este professada no novo campo dos saberes pedagógicos que a 
publicação da Biblioteca visava produzir. Cristalizada nas palavras autorizadas com 
que Lourenço Filho, no auge de seu prestígio político e técnico, prefaciava o volume, 
a imagem de seu autor como pedagogo social confina Dória em um lugar pequeno 
demais para acomodá-lo. Mais do que isso, o prefácio não fazia justiça, minimizando 
a importância histórica de um dos temas de predileção do pedagogo Sampaio Dória: o 
estabelecimento da Pedagogia como ciência. 

As concepções pedagógicas de Dória foram difundidas por significativa produção 
bibliográfica, irradiando-se para públicos muito mais amplos que os das salas de aula 
e para além do período em que foi o mestre da Escola Normal Secundária da capital 
paulista. Entre os livros que publicou, destaca-se Princípios de pedagogia, publicado 
em 1914, que põe em circulação a tese que apresentou no concurso de cátedra que 
prestou nessa Escola. Nele estão expostas as concepções sobre educação, Pedagogia, 
Psicologia da criança e ciência que muito certamente balizaram os ensinamentos que 
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ministrou nessa escola ao longo de mais de dez anos.  

Aquilatar a importância de Princípios de pedagogia na minguada produção 
pedagógica brasileira das primeiras décadas do século 20 não é tarefa fácil. Ela 
supõe que nos desloquemos para o território conceitual movediço em que estava em 
curso, internacionalmente, desde o final do século anterior, a constituição do que 
era entendido como ciência da educação. O livro de Dória move-se nesse território, 
dialogando com autores de distinta extração disciplinar, orientação teórica muitas 
vezes incompatível e de importância muito variável, cujo denominador comum era a 
larga circulação que tiveram no período.  

Entre eles, destacam-se alguns, muito conhecidos ainda hoje, como Rousseau, 
Haeckel, Comte, Spencer, Emerson, Binet, Claparède, Buisson, Compayré, Wundt, 
William James e Stuart Mill; mas também, outros, hoje desconhecidos de públicos não 
especializados, como Grasset, Le Bon, Flournoy, Berillon, Bezold, Bernnhein, Mosso, 
etc. É dialogando com esses autores que Dória se lança ao empreendimento de fixar 
os princípios de Pedagogia capazes de nortear as políticas educacionais e as práticas 
de sala de aula. Mas será, sobretudo, a interlocução com Spencer, de quem empresta a 
convicção de que o “ideal educativo do homem é a preparação para a vida completa” 
(Dória, 1914, p. 6), que imprimirá ao texto sua fisionomia.  

Conhecer a criança, mais precisamente, conhecer “a alma infantil com as leis da sua 
evolução” (Dória, 1915, p. 11) era, para o pedagogo, a pedra de toque do sucesso da 
educação infantil. Por isso, o livro se propõe a expor “as linhas gerais que dominam 
toda a vasta extensão da ciência da infância, talhando as deduções primeiras da 
pedagogia experimental” (Dória, 1915, p. 13). É somente depois dessa longa incursão 
pelos meandros das leis que regem o desenvolvimento infantil que Dória, não sem 
antes referir os estudos de Binet sobre os tipos mentais, sintetiza sua posição sobre o 
estatuto da ciência da educação, afirmando não ser possível colocar em dúvida que 
“ela se forma de preceitos da Psicologia infantil, da higiene e da sociologia” (Dória, 
1915, p. 51). 

 Tratava-se, por isso, para ele, de uma ciência formal que, como o Direito, não teria 
conteúdo próprio, do que decorreria a sua dificuldade teórica e prática e a necessidade 
de aliar o psicólogo, o médico escolar e o pedagogo na ação educativa. Essa aliança 
deveria chegar às salas de aula, a partir de complexas medições realizadas nos 

laboratórios de Psicologia e antropologia e da institucionalização de fichas médico-
pedagógicas com registros do adiantamento dos alunos. O uso dessas fichas permitiria 
evitar um empirismo obscuro, entendido como “limbo preparatório para a claridade 
salvadora” (Dória, 1915, p. 52-53) que substituiria a indistinção dos alunos em aula 
pela fixação dos tipos escolares.  

A adoção de procedimentos desse tipo era fundamental, mas insuficiente. A Pedagogia 
científica exigia o concurso de estudiosos que lhe resolvessem os incontáveis 
problemas, muitos deles apenas esboçados, outros ainda a formular. Da “solução 
científica de todos” dependeria “a ortopedia mental e moral das gerações atuais e 
futuras” (Dória, 1915, p. 52). 

Segundo o autor, muitos educadores vinham apregoando o advento de uma nova 
pedagogia, sem ligações com o passado. Entre eles Binet, que “lança o pregão de 
morte à antiga pedagogia, [...] resultado de ideias preconcebidas”, toda feita de 
afirmações gratuitas, que “confunde demonstrações rigorosas com citações literárias” 
(Dória, 1915, p. 57-58).  

Outra não seria, para o autor, a posição de Buisson, para quem a ciência da 
educação estaria edificada em “concepções de puras filosofias”, apresentando-se 
como “uma ciência de literatura e sonho, uma ciência empírica, assaz incerta em seu 
propósito e seus princípios, algumas vezes incoerente em seus processos e meios de 
ação, quando resultado exclusivo da prática dos profissionais” (Dória, 1915, p. 57-58). 

Contra essa situação é que surgia uma “pedagogia nova, toda feita de observações 
e experiências na acepção científica da palavra, construída sobre as ruínas da antiga 
pedagogia” (Dória, 1915, p. 57-58). São dados antropométricos, medidas fisiológicas, 
indicações cardiográficas, e registros cefalométricos das crianças e toda sorte de 
medidas a que elas deveriam se submeter nos laboratórios de psicologia e antropologia 
que vão configurando essa nova pedagogia. Mas são também os preceitos de higiene 
infantil e escolar; os conhecimentos da Psicologia sobre os tipos infantis, sobre as leis 
da fadiga e da sugestibilidade; as indicações práticas para a ortopedia mental e moral 
dos anormais etc. Tudo isso, conclui Dória, concorre  

 
para a boa organização escolar, desde os estabelecimentos das 
fichas médico-pedagógicas até as instalações em prédios higiênicos 
e apropriados, desde os programas até o regimem disciplinar, os 
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horários, os exames, os recreios, as férias, a frequência obrigatória. 
(Dória, 1915, p. 57-58) 

 
É pertinente registrar que as teses difundidas por Dória em Princípios de 

pedagogia têm estreita relação e semelhança com as que, defendidas por Oscar 
Thompson, presidiram a instalação, em 1914, mesmo ano em que o livro foi publicado, 
do Laboratório de Pedagogia Experimental, no Gabinete de Psicologia e Antropologia 
Pedagógica, anexo à Escola Normal.8 Thompson era, então, diretor da Escola Normal 
Secundária da capital paulista. Nas justificativas que apresentou para a instalação do 
Laboratório estão presentes as mesmas tópicas e os mesmos propósitos de fundação 
de uma ciência da educação alicerçada em medições e experiências laboratoriais com 
crianças9.  

Mas Princípios de pedagogia é, sem dúvida, menos marcado pelo afã de 
identificar marcas e sinais de anormalidade nas crianças, de modo a delimitar o campo 
da normalidade para nele radicar a ação educativa em total sintonia com a natureza. 
Esses temas estão presentes na pedagogia de Sampaio Dória mas, diferentemente das 
formulações de Thompson, essa pedagogia se constrói guardando alguma distância das 
práticas de laboratório e demarcando, a priori, as fronteiras entre o ato clínico e o ato 
educativo; entre a escola, a prisão, o asilo e o hospício. Princípios de pedagogia não se 
deixa confinar no espaço do laboratório e de suas minudentes e intrincadas medições 
e classificações. As múltiplas mensurações e classificações neles produzidas têm um 
lugar importante na pedagogia de Dória, especialmente como recurso apto a fixar os 
tipos escolares, para, com eles, identificar diferenças na indistinção bruta com que os 
alunos se apresentam em sala de aula, classificando-os e superando, desse modo, o 
desacerto de práticas de ensino norteadas por um empirismo obscuro.  

As práticas laboratoriais permitiam lidar, segundo Dória, com um dos fatores 
determinantes do desenvolvimento da criança: o coeficiente individual. Mas, 
justamente por isso, sua importância tinha uma contrapartida: tais práticas tinham o 
seu lugar delimitado pela relação de complementaridade que o coeficiente individual, 
seu campo de ação, mantinha com o fator determinante principal, este social, a lei de 
recapitulação abreviada, de que o primeiro fixava apenas variações ou exceções bem 
delimitadas. Era dessa lei maior, que determinava as diretrizes do desenvolvimento da 
8  Sobre as teses defendidas por Thompson na ocasião e sobre o Laboratório, ver Carvalho (2006) e Tavares 

(1996). 
9  Ver Thompson (1914). 

espécie e, por paralelismo, do indivíduo, e não das infindáveis medições laboratoriais, 
que Dória iria extrair o fundamento do método de ensino que prescrevia, como 
garantia do desenvolvimento da criança e de sua educação: o método intuitivo. A 
importância e a força desse método derivava de sua total adequação a essa lei maior, 
na medida em que nele e com ele a criança podia aprender, trilhando os mesmos 
passos dados pela humanidade no processo de civilização. 

É assim que, nas páginas de Princípios de pedagogia, o discurso do pedagogo se 
desloca do universo sombrio e carrancudo da ortopedia das práticas de medição do 
laboratório e do embate travado, dentro e fora dos seus muros, contra e a favor das 
determinações do desenvolvimento infantil, para o mundo amável e risonho da vida 
escolar que uma aposta otimista no desenvolvimento natural da criança fazia entrever. 
A aposta vinha referenciada em notáveis pedagogos, como Pestalozzi, para quem, 
dizia Dória, nada deveria intermediar a relação entre a criança e a natureza. Nas 
representações que o livro passa a encenar, a criança aparece como o principal agente 
de sua evolução. Exorbitaria o mestre que de algum modo cerceasse a sua “livre 
atividade” (Dória, 1914, p. 68) ou que lhe impusesse sobrecarga excessiva. Importava 
favorecer o exercício da atividade do aluno.  

Na intrincada e complexa inter-relação entre conhecer as leis da natureza infantil para 
melhor favorecê-las e agir ortopedicamente para assegurar que o processo educativo 
cumprisse uma finalidade estipulada, a ação educativa, tal como a prescreve Princípios 
de pedagogia, é prática marcada por instável e difícil equilíbrio. Para garantir esse 
equilíbrio, a pedagogia de Dória apostava na colaboração da natureza. O método de 
intuição analítica era, no seu entender, totalmente conforme a psicologia evolutiva da 
criança, compreendida similarmente a ele, como passagem da visão sincrética para a 
sintética, mediada pelos processos analíticos.  

Essa aposta nas possibilidades educativas de um método de ensino conforme à 
natureza fazia entrever imagens idílicas de uma escola sem castigos. Em harmonia 
com a natureza evolutiva da infância, o método intuitivo e um programa de ensino com 
ele compatível dispensariam castigos e emulações. Isso porque, desde que o ensino se 
fizesse com qualidade, quantidade, ocasião e modos propícios, o prazer de aprender 
regeria a vida escolar das crianças, impelindo-as ao estudo: 

 
Das próprias entranhas do assunto tratado intuitivamente, jorra 



32 33

a sedução invisível, que atrai, retém e enfeitiça os educandos. A 
escola se lhes afigura em prolongamento suave da casa materna. 
Sem cair no exagero do mero divertimento, o estudo aí se reveste 
de um agrado semelhante ao dos jogos nos recreios. O menino corre 
para as aulas, como em busca de um lugar encantado. Tudo aí o 
prende, o encanta, o seduz. (Dória, 1914, p. 109-110)  

 
Aqui, a distância entre a escola e o laboratório ficava bem demarcada. Mas essa 

não era ainda a realidade das escolas, não apenas porque seus métodos de ensino 
estavam ainda em desacordo com a natureza da criança. Os castigos persistiam e 
deviam permanecer nas salas de aula em que a homogeneidade das classes não fosse 
uma realidade. Assim, evidenciando os limites das imagens idílicas de uma escola 
sem castigos, sanções disciplinares ainda eram requisitadas por Dória como partes 
constitutivas da rotina escolar. Não seria conveniente suprimi-las, dada a necessidade 
de corrigir a conduta dos anômalos morais que a freqüentavam. 

 No caso destes, a educação não podia contar com a natureza, ao contrário, fazia-
se correção do desvio e da anormalidade; fazia-se contra a natureza do educando. 
Uma escola sem castigos era, por isso, ainda uma utopia. Mas fazia-se anunciar nas 
expectativas de identificação, individuação e classificação dos alunos que alimentavam 
a aposta nas experiências de laboratório, mas também na multiplicidade dos novos 
tests, aplicáveis em situação de sala de aula, que a nova psicologia tornava disponíveis. 
Seu atrelamento a esse tipo de aposta evidencia que o espaço da sala de aula é 
compreendido por Dória como extensão do laboratório.  

Não era, entretanto, apenas essa aposta que nutria as expectativas que Dória 
depositava nas experiências de laboratório e nos tests. Tais práticas, principalmente 
os tests mentais, podiam prestar inestimável auxílio à verificação da “valia prática de 
um processo didático” (Dória, 1914, p. 106). Defender procedimentos de aferição da 
valia prática de um método era questão de coerência, para quem apostava no advento 
próximo de uma Pedagogia científica. Essa pedagogia não era ainda uma realidade, 
mas isso não era, para Dória, motivo de desesperança: 

 
Que vem a ser a pedagogia, a despeito dos progressos atuais senão 
um conjunto de preceitos em grande parte empíricos, baseados em 
uma psicologia só em parte experimental? Não há, contudo, por que 
desesperar. Ela terá o seu dia de glórias científicas. É continuarem 
sem desfalecimentos estes estudos experimentais, em que se 

empenha o mundo culto. (Dória, 1914, p. 97-98) 

 
Assim, seja pela necessidade de assentar a Pedagogia sobre bases científicas, seja 
pelos limites das experiências de laboratório, a sala de aula se apresenta como um 
prolongamento deste, pondo a nu outra face do quotidiano das crianças nas escolas 
harmoniosamente montadas em sintonia com a natureza evolutiva da infância. É assim 
que, em consonância com outras inúmeras iniciativas que, desde as últimas décadas do 
século 19, configuravam e legitimavam internacionalmente a Pedagogia como ciência, 
Princípios de pedagogia faz a sua parte: o olhar que lança sobre a criança e sobre a 
escola submete as práticas de sala de aula e os saberes que as norteiam às provas e 
contraprovas da experiência que quer cientificamente controladas. Mas estamos aqui 
muito distantes da Pedagogia da Escola Nova que o editor da Biblioteca de Educação, 
Lourenço Filho, programava difundir e promover, por meio do impresso, uma 
mudança de mentalidade do professorado. 
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RESUMEN

La reconfiguración de la investigación de la Historia de la Educación en Brasil responde a 
nuevas formas de repensar los significados de la escuela en las últimas cinco décadas. En 
este artículo se hace un breve recorrido sobre el cambio de paradigma en los estudios de 
la escuela que la tratan como institución disciplinaria que borra las diferencias culturales 
y que es controlada desde el poder de homogeneización cultural del Estado, hasta los 
estudios recientes sobre cultura escolar que han creado otros dispositivos orgánicos 
del tiempo y espacio escolar, de la disciplina del cuerpo, la definición de los saberes 
de enseñanza y las relaciones entre actores. Hoy hay nuevas preguntas y perspectivas 
para explicar y comprender la especificidad de la institución escolar contemplando sus 
procesos de cambio, prácticas, tensiones, tradiciones y relaciones intersubjetivas. El 
texto se apoya en el trabajo del Centro de Memoria de la Educación de la Universidad de 
São Paulo, para entender la vinculación de la Historia de la Educación con la historia de 
los programas institucionales de formación de profesores. Palabras clave: paradigmas, 
historia de la educación, Brasil. 

ABSTRACT

The reconfiguration of the investigation of the History of Education in Brazil responds 
to new ways of rethinking the meanings of the school in the past five decades. Here we 
observe the change from the paradigm that study the school as a disciplinary institution 
that erases cultural differences and is 110 Carvalho, M M. C.: Historia de la escuela y la 
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preservación del patrimonio escolar conttrolled by the cultural homogeneization power 
of the State, to the studies of school´s culture that has noticed organic devices in time 
and school space, the discipline of the body, the definition of teaching knowledge and 
the relationships between actors. Now tere are new questions and perspectives to explain 
and understand the specificity of the school, taking in account its changing processes, its 
practices, conflicts, traditions and intersubjectives relationships. The text is supported 
by the work of the Memory Center of Education, University of São Paulo, to understand 
the linkage of the History of Education with the history of the institutional programs of 
teachers training. Keywords: paradigms, history of education, Brazil. 

HISTORIA DE LA ESCUELA Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

       En 1982, en el prólogo de la reedición de su libro L’École, l’Église et la République 
(1871-1914), originalmente publicado en 1963, Mona Ozouf escribió: 

“Hace años, hubiera sido impensable que un libro pudiera reescribirse 
con la misma tinta. ¡Qué decir de un libro sobre la escuela escrito antes 
de 1968 y releído mucho tiempo después! Se tiene el sentimiento 
de tener un pie a cada lado de una gran fractura intelectual, de ya 
no reconocer el paisaje, de tener que pensar de manera totalmente 
diferente las relaciones entre la Escuela, la Sociedad y el Estado. 
Nada envejeció tanto, en veinte años, como la Historia de la Escuela” 
(Ozouf, 1982: 5). 

          El libro trata de un periodo histórico y de un tema saturado de significación política 
para la cultura republicana francesa. Escribiendo el prefacio de su nueva edición, Ozouf 
se colocaba en la posición del lector imaginando su recepción. Pensaba que, impactado 
de alguna manera por el “vendaval de mayo de 1968”, el lector no se dejaría capturar 
por los significados de un texto publicado veinte años antes. ¿Cómo era posible, se 
preguntaba, que ese relato se hubiera convertido en una especie de leyenda? ¿Cómo era 
posible que una narrativa, anteriormente tan cargada de significación cultural y política, 
hubiese sido de tal manera transformada en folklore? ¿Qué mutaciones en el horizonte 
de expectativas del lector habrían provocado esa especie de folklorización del relato? 

         Las respuestas encontradas a esas preguntas enfatizaban la fuerza de lo que en 
el prólogo llamó “vendaval de mayo de 1968”. Ese vendaval —consideraba Ozouf— 
afectaría corrosivamente las representaciones dominantes sobre la escuela. Interesada en 

especificar el impacto y la naturaleza de esa corrosión, formulaba una cuestión sugerente: 
¿qué nueva visibilidad de la “forma escolar” habría emergido de ese vendaval alterando 
tan radicalmente la lectura de un relato antes tan saturado de significación? 

       Cuando había escrito el libro para la edición de 1963, Ozouf había descrito los embates 
entre republicanos y monárquicos franceses de finales del siglo XIX, presuponiendo que 
sus Revista Mexicana de Historia de la Educación, vol. I, núm. 1, 2013, 109-130 111 
lectores conocían representaciones sobre la naturaleza de esos embates en que la escuela 
republicana se diferenciaba claramente de su equivalente monárquico y católico. En su 
lectura de 1982, Ozouf ya no presupone la diferencia entre esas representaciones. Para 
ella, como también para cualquier lector que, como ella, hubiese sufrido el impacto del 
“vendaval de mayo de 1968”, las diferencias que tan claramente contraponían a esas dos 
escuelas son relativizadas por la percepción de una equivalencia formal entre ambas. Lo 
que puede leerse entonces en su relato es la similitud política y pedagógica de los modelos 
escolares que antaño habían sido antagónicos. Donde las representaciones contrapuestas 
y en pugna presentadas en 1963 ponían énfasis en la diversidad de las escuelas y de 
las pedagogías, el lector post-1968 observaba la unidad de la “forma escolar”: “la 
organización espacial, el lugar del maestro (profesor), la disposición de los alumnos, el 
movimiento de los grupos en las aulas y en el patio; la organización temporal, el empleo 
de los días, las horas y los minutos de clase; la distribución de eso que llamamos tan 
justamente disciplinas” (Ozouf, 1982: 10). Frente a tantas similitudes y atraída por la 
posibilidad de asemejar la escuela a otras instituciones de encierro inventadas por la 
modernidad, como el hospicio, el cuartel y la prisión, ese lector seguramente preguntaría 
por la diferencia entre una escuela en cuyas clases la enseñanza transcurriera bajo la 
mirada republicana de la imagen de Marianne;1 y otra, en 

_______________________________

1 Marianne es la figura alegórica, personificación y uno de los símbolos nacionales 
de la República francesa. Bajo la apariencia de una mujer tocada con un gorro frigio, 
Marianne encarna la República Francesa y representa la permanencia de los valores de 
la república y de los ciudadanos franceses: “Libertad, Igualdad, Fraternidad”. Marianne 
es la representación simbólica de la madre patria fogosa, guerrera, pacífica, alimentadora 
y protectora. Los orígenes de Marianne, aunque son inciertos, parecen estar en las 
representaciones del artista Honoré Daumier, en 1848, como una madre que cuida a dos 
niños, Rómulo y Remo, o por el escultor François Rude, durante la Monarquía de Julio, 
como un guerrero enfadado que expresa la “Marsellesa” sobre el Arco del Triunfo. Nota 
del Tr., en: ; véase retrato en: .
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que las clases transcurrieran bajo la protección de un crucifijo colgado en la pared. Sin 
embargo, ese nuevo lector no sólo advertiría tal similitud, ya que no era solamente la 
homología formal de los dispositivos de organización de las prácticas de enseñanza 
y aprendizaje de esas dos instituciones las que adquirían visibilidad. Otra similitud 
devenía visible en la herencia cultural común a esos dos modelos: una herencia 
religiosa, históricamente constitutiva del modelo escolar gradualmente construido en 
la modernidad con el patrocinio de la Iglesia Católica y de la monarquía. Esta herencia 
podía ser identificada en la escuela pública republicana, disfrazada de laicidad sólo en la 
superificie. La “escuela sin Dios” de las representaciones republicanas se volvía visible 
como fruto de esa herencia: la escuela republicana “dedicada a la religión de la patria y a 
su propia sacralización […] introducía su moral aun en los enunciados aritméticos”. Una 
similitud más venía a ser visible. Con algunas excepciones, los manuales utilizados eran 
los mismos y en ellos se respiraba “la misma conciencia francocentrista”, los mismos 
grandes hombres eran exaltados y eran dados los mismos consejos. 

         Por todo esto, tanto la escuela monárquica y católica como la escuela laica y 
republicana podrían ser presentadas como el resultado histórico, el acabamiento y el 
triunfo irónico de la vieja escuela lasallistana cuyo origen puede localizarse desde el 
siglo xvii. De este modo, la imagen de la escuela pública laica era una pieza fundamental 
de la cultura política republicana francesa que se arruinaba. 

         La percepción de esa herencia común tendría un impacto adicional: la artillería crítica 
detonada por el “vendaval de mayo de 1968”, había develado los mecanismos escolares 
de disciplinamiento y reproducción de las desigualdades y corroído las representaciones 
de esa institución —signo de las plataformas políticas republicanas como institución 
fundamentalmente asociada a los intentos iluministas de difusión de la Cultura y la 
promoción del Progreso—. Con ello, la crítica había descubierto la “forma escolar” 
de una institución intrínsecamente disciplinaria, permitiendo entender a la modernidad 
desde una nueva óptica como una sociedad escolarizada. 

       Pero no sólo eso. El arsenal crítico detonado por el “vendaval de mayo de 1968” 
hacía ver con otros ojos el papel civilizatorio atribuido hasta entonces a la escuela. La 
unificación forzada de Francia en torno del poder parisino significaría la borradura de 
la cultura de los bretones, vascos, corsos y también de las poblaciones occitánicas, de 
los musulmanes argelinos y de los negros. La escuela republicana sería como Althusser, 
Balibar, Baudelot, Establet, pero también Bourdieu y Foucault permitían demostrar un 

aparato que abusaría del poder de homogeneización cultural del Estado, eliminando 
lenguas, dialectos y culturas regionales. Estas culturas continuaron existiendo en la 
cultura material, en rituales colectivos y en el lenguaje de esos grupos, siendo rápidamente 
incluidos en la radio, el cine y la televisión, pero no en la escuela, que se mantuvo 
aparentemente unitaria y organizada en torno de la alta cultura letrada. 

          En una entrevista concedida a François Dosse, Anne-Marie Chartier se refiere al 
impacto que ese estado de cosas tuvo sobre su vida intelectual: “[Michel de] Certeau 
fue capital para mí en esa situación”, afirma Anne-Marie, “pues todos los discursos 
producidos en ese tiempo, bourdieuristas, baudelot-establetianos o althuserianos, sólo 
nos ofrecían pañuelos para llorar” (Dosse, 2002: 194). En la misma entrevista, Anne-
Marie Chartier relata a Dosse un caso que ilustra la situación vivida: un alumno de 
Anne-Marie, maestro de primaria de niños gitanos, se agobiaba por no saber si su 
trabajo con ellos era una simple continuidad del etnocidio de una población que desde el 
siglo xiv rechazaba la escritura. Anne-Marie dice que solicitó una cita con De Certeau. 
“Mi colega tomaba calmantes y ya no sabía qué hacer. Michel de Certeau nos recibió. 
Durante una hora, nos habló de otras cosas, de indígenas, de México y realmente nos 
obligó a desplazar nuestros motivos de preocupación [...] al día siguiente, mi colega ya 
no tenía problemas metafísicos sobre la necesidad de escolarizar a sus alumnos” (Dosse, 
2002: 195). Anne-Marie sintetiza así lo ocurrido con el profesor: “De cierta manera, la 
teoría se transformaba en algo que impedía el hacer” (Dosse, 2002: 195). 

          El “vendaval de mayo de 1968” no afectó solamente las representaciones sobre la 
escuela. También fue el punto culminante de radicales mutaciones en las representaciones 
sobre cultura. En la Francia de las décadas de 1960 y 1970, la antropología estructural 
fue un horizonte de referencia fundamental para la intelectualidad. Proponiendo el 
concepto de cultura como el conjunto de acciones y de productos por medio de los 
cuales un grupo determinado atribuye valor y sentido a sus prácticas sociales, desde 
las más cotidianas y banales hasta las más singulares y extraordinarias, en esos años la 
antropología permitió relativizar y criticar la ideología burguesa de cultura, entonces 
dominante como la alta cultura letrada, definida como dominio competente de una clase 
privilegiada de objetos, del arte, de la filosofía y de la literatura. En la coyuntura de 
las luchas anticoloniales, la crítica a la concepción tradicional de cultura produjo una 
inversión que alteraba la perspectiva de los militantes de todas las tendencias sobre las 
reivindicaciones de identidad de los movimientos de independencia. Hasta entonces, las 
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reivindicaciones religiosas, de lenguaje y étnicas eran frecuentemente consideradas de 
manera negligente o rechazadas como válidas por los líderes políticos, acostumbrados a 
pensar y a tratar todas las diferencias como desigualdades. La antropología hacía posible 
teorizar la dominación colonial e imperialista no solamente como explotación económica 
y política, sino también cultural. Los textos entonces recientes de Lévi-Strauss sobre el 
pensamiento salvaje evidenciaban que desde el siglo XVI, el Occidente europeo había 
explotado a los pueblos colonizados de América, de África y de Asia robándoles también 
su memoria cultural, como recientemente Jean-Luc Godard volvió a decir cuando se 
refirió a la barbarie desmemoriada de las guerras imperialistas actuales. 

         En ese tiempo, las ciencias del lenguaje, como la lingüística estructural de Roman 
Jakobson, la semiología de Greimas, la narratología de Bremond, fortalecían modelos 
de análisis lingüísticos para la práctica psicoanalítica de Jacques Lacan, para análisis 
de textos e imágenes del siglo xvii llevados a cabo por Louis Marin y también para el 
abordaje de los medios de comunicación masiva. En 1957, por ejemplo, Roland Barthes 
publicó Mythologies, desplazando el estudio de los objetos de la alta cultura letrada 
hacia el estudio de la propaganda y los productos de la industria cultural, como la pasta 
Panzani y el tópico de los romanos en el cine norteamericano. En una sociedad dominada 
por el hechizo de la mercancía, la cultura tenía una definición extremadamente amplia 
que la hacía muy indeterminada: si la cultura es todo, la cultura también es nada. Con 
excepción de los intelectuales marxistas, como los althuserianos y frankfurtianos, el 
relativismo se tornó norma absoluta: antes, la cultura, en singular, clasificaba a los pocos 
happy few capaces de disfrutarla reproduciendo los valores elitistas de clase; ahora, las 
culturas plurales podían coexistir y todo cuestionamiento o crítica eran descalificados 
como etnocentrismo. 
          En ese contexto, ¿cómo definir “cultura” cuando no se acepta la tesis del “totalitarismo 
semiótico” ni la ideología del “hombre unidimensional” que la institución escolar 
presupuso como modelos de excelencia de la educación de niños y jóvenes desde el siglo 
xix hasta la segunda mitad del siglo XX? Al mismo tiempo, ¿cómo salir del mosaico de 
las microculturas que encierran a los grupos sociales en guetos comunitarios divididos 
por fundamentalismos virtualmente o declaradamente fascistas, como fundamentalismos 
musulmanes, fundamentalismos puritanos y las infinitas religiones que aparecen en la 
televisión? O ¿cultura obrera contra cultura burguesa; cultura bretona contra cultura del 
jacobinismo parisino; cultura joven contra cultura de los ancianos; cultura feminista 
contra cultura machista? Y, en las sociedades latinoamericanas, como la brasileña y la 

mexicana, ¿culturas del hombre pobre e iletrado, mestizo, indígena, negro, campesino, 
desempleado, sin techo, sin tierra, miserable, expulsado de la educación, de la salud y 
de una vida significativa, y culturas de blancos, ricos, propietarios, letrados, etcétera? 
         Una respuesta a esos desafíos fue ensayada por Michel de Certeau en la década 
de los setenta. Planteó pensar la propuesta de culturas plurales como cultura en pedazos 
haciendo ver que la entrada del supermercado de la cultura espectacular, en que se 
complacían los nuevos relativistas, estaba abierta para todos, sin xenofobia o racismo, 
pero sólo si pagaban por ella. Mostraba cómo las culturas plurales presuponen la ley 
básica del capital según la cual la división social masifica y aísla los fragmentos de las 
culturas despedazadas; y hacía evidente que el relativismo es propio de una sociedad 
que se dice “de consumo” cuando define a los productos culturales como mercancías 
destinadas a la satisfacción de todo tipo de clientes. Con eso, De Certeau criticaba la 
ideología triunfalista de la cultura como mercancía subordinada a las leyes del mercado 
a priori, contrarias a los programas de democracia cultural atentos a las diferencias de 
clase de los diversos grupos de interés. 
            Años después, ya en la década de los ochenta, Michel de Certeau se ocuparía 
de las prácticas culturales de la vida cotidiana, reexaminando la cuestión del sujeto. 
Interesado doblemente en la forma histórica del sujeto de los siglos xvii y xx, criticaba 
la noción de habitus de Bourdieu, y la macroestructura disciplinaria de Foucault (De 
Certeau, 1980). De Certeau proponía la “formalidad de las prácticas”, hablando de juegos 
de lenguaje y tácticas. Para hacerlo, retomaba a los sofistas griegos, pero también a 
Kant, Foucault, Bourdieu, Wittgenstein, entre otros teóricos, para pensar el saber-hacer, 
el saber de las prácticas impensadas que habían sido clasificadas como impensables 
o relegadas como insignificantes. Interesándose en las prácticas ordinarias de la vida 
cotidiana, reflexionaba sobre las tácticas de producción de valores de uso de estructuras 
constantes como tácticas que afirman la libertad relativa de sus productores. Eso le 
permitió a De Certeau hablar de resistencias mínimas y de modos de existir inauditos 
que construyen identidades provisionales para superar las adversidades del presente. 
No se ocupaba del sujeto como unidad teórica; tampoco se ocupaba de individuos 
empíricos. Observaba las prácticas sin interpretarlas como verdades apriorísticas y 
teleológicas, sino que particularizaba las posibilidades históricas de su existencia como 
acción simbólica situada y datada. Para especificar los modos verbales y no verbales de 
la acción simbólica, recurría al psicoanálisis freudiano y lacaniano, inventando medios 
para pensar la “cultura despedazada” de hombres dominados pero no pasivos. Ponía 
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énfasis en los usos inesperados que las personas hacen de las normas de regulación 
social, relativizando la rigidez de la estructura panóptica y paranoica de dominación 
política, teorizada por Foucault. El examen arqueológico y genealógico de la constitución 
política de las estrategias de control de la vida cotidiana y de prácticas sociales que 
definía como “artes de hacer”, no necesariamente evidentes para sus propios actores, 
le permitió a De Certeau evidenciar la libertad de usos tácticos e inesperados de las 
normas. Con la noción de “artes de hacer”, De Certeau proponía una alternativa a la 
caracterización de la Escuela hecha por Althusser, Baudelot y Establet, Balibar y otros 
marxistas como aparato ideológico del Estado reproductor de la ideología capitalista. De 
Certeau pensaba los usos de los saberes escolares como tácticas productoras de valores 
de uso inesperados, desplazando los saberes del campo de las estrategias donde éstos 
tienen la función de reproducción de la dominación de clase. Los haceres escolares 
podían ser pensados de otro modo en el campo de las culturas, de las prácticas que tienen 
sentido para sus actores y que escapan de la razón instrumental capitalista que subordina 
la acción, las palabras y el cuerpo a su lógica.                                                 Eso es, por 
ejemplo, lo que Anne-Marie Chartier propone hacer años después. En un ensayo de 1987, 
L’École eclatée (Chartier, 1987), piensa a la escuela como un palimpsesto y, ensayando 
una arqueología de las prácticas escolares, propone escavar las capas institucionales 
en que sucesivamente se sedimentaron las reglas, los modelos y las maneras de hacer 
de esas prácticas. Años después, ya en la década de 1990, recordando que Bourdieu 
dice que sólo negativamente es fácil hablar del hacer, Anne-Marie escribe un texto 
desafiante sobre las prácticas ordinarias de la clase, “Les ‘faire ordinaires’ de la classe: 
un enjeu pour la recherche et pour la formation” (Chartier, 1993). En ese texto, propone 
pensar lo impensado. Entiende que las prácticas están compuestas de micro-tácticas 
elementales, que convergen en “haceres ordinarios” constituyendo la forma de cada uno 
de los gestos y al conjunto de ellos como un trabajo de apropiación y transformación de 
aspectos sociales. ¿Cómo darles visibilidad? ¿Cómo hablar de las prácticas ordinarias 
constitutivas de las relaciones tejidas en la cotidianeidad escolar? Anne-Marie no estaba 
sola en esa inmersión en la caja negra escolar.2 En la investigación educativa realizada 
en todas partes, era imperativo entrar en la vida escolar y comprender 

______________________

2 Véase, entre otros, Julia, 1995; Depaepe y Simon, 1995; Hébrard, 1990; Viñao Frago, 
1998; Chervel, 1998

las especificidades de la cultura escolar. Los historiadores de la educación sintonizados 
con ese movimiento tenían un nuevo objeto de estudio que Dominique Julia retomó 
en la Conferencia que impartió en Lisboa en 1993, en el marco del Congreso del ische 
(International Standing Conference of History of Education), en la cual consignaba la 
cultura escolar como objeto histórico. 
           La lectura del prólogo de Mona Ozouf es particularmente incitadora, no tanto por su 
intensidad, ni tampoco por su habilidad para dramatizar lo que se supuso ser el horizonte 
de expectativa del lector francés de un libro de historia de la educación como el suyo, sino 
por el extrañamiento que la cuestión que formula provoca incluso ahora, haciéndonos 
pensar que, irónicamente, la moda estructuralista incrustada en “el vendaval de mayo 
de 1968”, pudo haber colaborado en la reescritura de la historia de la escuela cuando 
evidenció el anacronismo de los procesos que constituyen esa historia en una versión 
ideológica, quizás la más persistente, relacionada con el advenimiento progresivo de las 
Luces y sus problemas en los países periféricos. Como escribe Ozouf, en veinte años 
nada había envejecido tanto como la Historia de la Escuela. En ese proceso, el propio 
territorio donde los historiadores de la educación se movían, era rehecho. Una nueva 
historiografía educativa surge internacionalmente con el propósito de desnaturalizar el 
objeto “escuela”.3 Las investigaciones atentas a la historicidad del modelo escolar4 
empiezan a comprender la institución escolar como constructo histórico resultante de la 
pluralidad de dispositivos científicos, religiosos, políticos y pedagógicos que definieron 
la modernidad como sociedad de escolarización.5 Nuevos criterios de definición del 
“archivo” han permitido particularizar los dispositivos constituyentes de la forma escolar 
6 y comprender a la escuela como institución de la modernidad. Nuevos conceptos son 
movilizados para enfocar las prácticas constitutivas de una cultura, una sociabilidad 
escolar, y una manera, también escolar, de transmisión cultural. Los conceptos aplicados
para el examen de esas prácticas evidencian los dispositivos que las normalizan definiendo 
a los tejidos donde éstas se inscriben: dispositivos de organización del tiempo 

_________________________________________

3 Empleo “desnaturalizar” con el sentido usado por Paul Veyne en Foucault révolucionne 
l’histoire (1978).
4 Empleo “modelo escolar” en el sentido dado por Nóvoa (1992).
5 Cf, por ejemplo, Varela y Álvarez-Uria (1991; 1992); Nóvoa (1987; 1992); Hamilton 
(2001); Pineau (1996; 1999); Narodowsky (1994); Dussel y Caruso (2003)
6 Cito el concepto elaborado en Vincent, 1980. Véase también Vincent, Lahire y Thin, 
1994
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y del espacio escolar;7 dispositivos de disciplina de los cuerpos y de reglamentos 
sobre los saberes de la enseñanza. Una multiplicidad de nuevos actores viene a poblar 
ese escenario: profesores, inspectores, directores de escuela, alumnos, etcétera, y sus 
tácticas de apropiación. 8 En ese proceso de reescritura de la escuela fue necesario 
dar nuevas definiciones a temas educativos clásicos, como los temas de las tensiones 
entre permanencia y ruptura, entre innovación y tradición, discutiendo la cultura escolar, 
como lo hicieron Azanha (1990-1991), y Viñao Frago (20015; Pineau, Dussel y Caruso 
(2001).                   Com los desplazamientos teóricos, políticos y culturales producidos 
en la esfera del “vendaval de mayo de 1968”, como escribe Ozouf, nuevos intereses 
y nuevas indagaciones empezaron a redefinir en todas partes el campo de los estudios 
historiográficos sobre la escuela. Nuevas preguntas de investigación configuran la 
composición de una especie de cartografía de las escuelas de primeras letras con la 
finalidad de comprender el proceso de su gradual transformación en escuelas seriadas y 
organizadas por clases de alumnos dotados de un mismo nivel de adelanto y desempeño. 
Con base en los estudios del libro de Ariès, L’ enfance et la vie familiale sous l’Ancien 
Régime, las nuevas preguntas están atentas a la variedad de edades de los escolares y a 
la aparición de criterios de su repartición; a la producción y a la homogeneización de los 
aprendizajes individuales; a los espacios destinados a la reunión de los aprendices; a la 
graduación y a la simultaneidad de los estudios; a la normatividad espacial y temporal 
de dispositivos disciplinares; al lugar de la lección y del ejercicio en las prácticas de 
enseñanza y aprendizaje; a las condiciones materiales de funcionamiento de las clases, 
etcétera. 
         La reescritura de la historia de la escuela significó retomar desde otro ángulo la 
indagación acerca del lugar social y la inserción cultural de esa modalidad institucional 
de gobierno de los hombres que conocemos como escuela. Y la distinción de la “forma” 
“escuela” de otras modalidades de educación, enseñanza y aprendizaje parece haber 
sido un punto de partida adecuado para evitar el anacronismo y orientar un programa de 
investigación interesado en la historicidad de las prácticas y en los procesos que 
gradualmente produjeron esa institución que hoy se conoce como “escuela”. Fue 
fundamental determinar los dispositivos constituyentes de la especificidad “escolar”, 
de esa modalidad de intervención social que llamamos escuela moderna, recurriendo al 
_____________________________________________
7 Cf., por ejemplo, Viñao Frago (1996; 1998a)
8 Véase De Certeau, 1982

campo institucional híbrido donde se configuran, en la modernidad, las instituciones de 
gobierno de los hombres. Eso significó especificar en ese campo la cuestión de la división 
de atribuciones y de finalidades efectuada en el propio movimiento de institucionalización 
del Estado, evidenciando el proceso de gradual especificación de una forma escolar 
de intervención social distinta de otras modalidades institucionales de gobierno de 
los hombres. 9 En ese proceso, nuevas modalidades institucionales de intervención 
social concebidas como iniciativas filantrópicas o como dispositivos de una entonces 
naciente medicina social, diseñan, en sus aciertos y desaciertos, desbordando los límites 
de su esfera de intervención, el campo de atribuciones que la forma escolar naciente 
reivindicara como de su competencia en el gobierno de los hombres: la instrucción y 
la moralización de las costumbres del ciudadano. Ese campo de intervención desborda 
los límites del campo de las atribuciones de instituciones como el asilo, el retiro, las 
casas para huérfanos, la penitenciaria, las correccionales y el hospital, planeadas para 
contener y segregar del convivio de los hombres al loco, al enfermo, al desamparado y al 
criminal. Esas instituciones, como instituciones disciplinarias de secuestro y reclusión, 
fortalecerán sin duda modelos para el diseño institucional de esa forma escolar naciente. 
Pero la especificidad de la incipiente forma escolar debe ser buscada no en su adecuación 
a ese modelo, sino en el modo en que se apropia de él para el desempeño de funciones 
que aun cuando le son complementarias, también le resultan extrañas. Esa especificación 
implica acompañar el proceso de gradual transformación de la escuela de primeras letras, 
en escuela primaria seriada, lo cual pone en evidencia las prácticas y los procesos que 
van gradualmente confiriendo a esa escuela un formato institucional adecuado a nuevas 
funciones en una nueva forma de ordenación de las sociedades políticas modernas: las 
de una institución destinada a ser camino obligatorio de todo ciudadano, que modela 
sus comportamientos y le transmite el conjunto de saberes y convicciones considerados 
necesarios para la vida en sociedad. Pero, para ello, fue importante desplazarse del campo 
de las representaciones sobre la ordenación social y la ciudadanía que demarcaron el 
lugar de la nueva constitución en el siglo xix, hacia el campo de las herencias enraizadas 
en práticas y en instituciones del Antiguo Régimen que estaban destinadas a la educación
de las costumbres, al cultivo de las letras, a la enseñanza de los llamados “saberes 
elementales” y al aprendizaje de los oficios. 
______________________________________

9 Un estudio con esa perspectiva de análisis fue realizado por Célia Benedicto Giglio en 
la provincia de São Paulo, en el Brasil del siglo xix, Cf. Giglio (2001).
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          Con esos nuevos intereses, cuestiones y también nuevos criterios de rigor científico, 
la Historia de la Educación se inscribe en los cambios de paradigma que, bajo el impacto 
de las transformaciones sociales del final del siglo xx, rediseñan el perfil de las llamadas 
ciencias humanas. La Historia de la Educación es un área históricamente vinculada 
a programas institucionales de formación de profesores y aún hoy está fuertemente 
radicada en el campo de las ciencias de la educación.10 Eso la torna permeable a las 
definiciones que reconfiguran ese campo. En él, la Historia de la Educación es impulsada 
a transformarse abandonando la posición de saber subsidiario que le fuera atribuida por 
una extravagante distribución del conocimiento sobre educación. En tal distribución, 
le correspondía a uno de sus ramos, la Historia de la Pedagogía, fortalecer la reflexión 
filosófica sobre los fines de la educación, ilustrando al pedagogo con un repertorio de 
ideales y valores incorporados en grandes sistemas pedagógicos. Esa expectativa no 
existe más. Ya no se espera que la Historia de la Pedagogía vaya a buscar en los archvios 
del pasado los orígenes o los fundamentos de las prácticas pedagógicas del presente. 
Esa sustracción de un territorio que tradicionalmente estuvo reservado a la disciplina, 
tuvo su contrapunto en un extraordinario desarrollo de la producción historiográfica 
sobre la educación escolar desde la década de los ochenta11 y, de modo aún más visible, 
en la década de los noventa. Ese crecimiento no sólo expandió los dominios de esa 
producción sino que también la reconfiguró en sus métodos y objetos. En ese proceso, 
el propio territorio donde se movían los historiadores de la educación fue rediseñado 
como consecuencia de la disolución de las representaciones que lo configuraban. La 
convergencia de intereses sobre una nueva comprensión de la escuela, de las prácticas 
que la constituyen y de sus agentes, reconfiguró el campo de la investigación educativa 
y, con ello, el campo de la Historia de la Educación. Penetrar la “caja negra”12 escolar, 
estudiando sus dispositivos de organización y lo cotidiano de sus prácticas; representar la 
perspectiva de los actores educativos; incorporar categorías de análisis —como género— 
y recortar temas como profesión docente, formación de profesores, currículo y prácticas 
de lectura, son algunos de los nuevos intereses que determinan esa reconfiguración. 

__________________________
10 Cf. Warde, 1990; 1999; Carvalho, 1997; Warde y Carvalho, 2001.
11 Cf. Carvalho, 1998c; 2000
12 Cf. Braster, Grosvenor y Del Pozo, 2011.

         La disciplina extrajo fuerzas para renovarse del inusitado prestigio adquirido 
por la producción historiográfica, especialmente la francesa, a finales del siglo xx. Las 
redefiniciones de los objetos y de los criterios de rigor científico que transformaron 
esa producción tuvieron enorme impacto en la Historia de la Educación, matizando su 
pertenencia al campo de las llamadas ciencias de la educación y fortaleciendo su estatuto 
de saber histórico especializado. Se empezó a esperar de la Historia de la Educación 
la capacidad de proyectar la mirada y problematizar lo establecido particularizándolo 
históricamente, lo que se traduce en la incorporación de procedimientos basados en 
“referentes teóricos atentos a los procesos históricos de constitución de los objetos 
investigados” (Nunes e Carvalho, 1993). Particularizar históricamente el lenguaje de 
las fuentes y de las herramientas conceptuales se convierte en imperativo. Los nuevos 
intereses, las nuevas interrogantes y los nuevos criterios de tratamiento del “archivo”, 
que permitían particularizar de esa forma a la escuela, especificando los dispositivos 
constituyentes de un modelo o de una forma escolar,13 son los mismos que dirigieron 
la mirada del investigador hacia el interior de la escuela. De esa manera, nuevos temas 
ganan la preferencia de los historiadores de la educación, dando origen a nuevos campos 
de investigación, articulados en torno de investigaciones sobre prácticas culturales, 
sus sujetos y sus productos. Esas transformaciones cancelan la rígida demarcación de 
fronteras que anteriormente dividía el campo de la Historia de la Educación, disociando 
la historia de las instituciones escolares de la historia del pensamiento o de las ideas 
pedagógicas. La historia de la pedagogía y la historia de las instituciones escolares 
empiezan a ser reconfiguradas transitando por esa frontera y trasgrediendo sus límites. 
La escuela empieza a ser concebida como producto histórico de la reiteración de 
dispositivos de normativización pedagógica y de prácticas que se apropian de ellos. 
Con los conceptos de forma y de cultura escolares, se enfocan las prácticas constitutivas 
de una sociabilidad escolar y de un modo también escolar de transmisión cultural. A 
partir de esos conceptos también son estudiados los dispositivos que normalizan esas 
prácticas: dispositivos de organización del tiempo y del  preservación del patrimonio 
escolar espacio escolar; dispositivos de normativización de los saberes que serán 
enseñados y de los comportamientos a inculcar. En esa reconfiguración, la Historia de 
la Educación se especializa en una pluralidad de dominios: historia de las disciplinas 
escolares, historia de la profesión docente, historia del currículo, 

____________________________
13 Cf. Vincent, 1980.
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historia del libro didáctico, etcétera.14 Fuertemente situada en las interrogantes y 
perplejidades de su presente, esta Historia va a tematizar la perspectiva de los sujetos 
dentro de los procesos investigados como múltiples apropiaciones en las tácticas de un 
saber hacer, 15 trabajando con las representaciones que “actores” determinados hacen 
de sí mismos, de sus prácticas, de las prácticas de otros actores, de instituciones —como 
la escuela— y de los procesos que las constituyen. La fuerte presencia de esos nuevos 
temas y perspectivas de análisis en la nueva producción de Historia de la Educación, 
confiere a la disciplina un nuevo estatuto en el campo de las llamadas ciencias de la 
educación, liberándolas de la función subsidiaria que aún mantenía en ese campo. Quizá 
la consecuencia más significativa de esas transformaciones haya sido esa redefinición del 
estatuto de la investigación en historia de la educación, que promovió el fortalecimiento 
de su inserción en los dominios de la investigación historiográfica. Las pertinentes 
observaciones de Jean-Pierre Rioux sobre la Historia Cultural pueden ser ampliadas 
para esta nueva Historia de la Educación: como modalidad de la Historia Cultural, ella 
también es hija de su tiempo, una vez que registra y cuestiona los cambios de perspectiva 
que nos afectan desde finales del siglo pasado. Esos cambios —desde la caída del muro 
de Berlín hasta la crisis de la economía de mercado y las formas heredadas del capital y 
del trabajo, pasando por el ascenso de diferentes credos religiosos y confesionales, por 
la bioética, por la inteligencia artificial, por la globalización y por la instantaneidad de 
los cambios económicos y simbólicos— parecen, según Rioux, “indicar alguna amenaza 
de discontinuidad en la aventura de los grupos humanos”, alcanzando el “corazón de las 
representaciones y de los ideales, de las mentalidades y de las maneras de ser”. El interés 
por la historia cultural estaría, de esa manera, fuertemente radicado en las incertidumbres 
de un tiempo en que la cultura es valorada como prueba “de toda interrogante sobre el 
futuro” (Rioux, 1997). 
          Esas mutaciones de lo que Michel de Certeau llamó la operación historiográfica, 
son interesantes sobre todo porque evidencian la historicidad del lugar social donde el 
historiador interroga el archivo y produce nuevas visibilidades. Si la ampliación temática 
de los intereses de la investigación llevan a legitimar y a valorar nuevos materiales de 
archivo como fuentes de información histórica, el énfasis de la nueva historiografía en 
la materialidad de las prácticas, de los objetos y de sus usos 
_____________________________________
14 Sobre ese movimiento de especialización al interior de la Historia de la Educación, 
para el caso europeo, véase Compere, 1995.
15 Cf. De Certeau, 1980. 

produce un nuevo modo de mirarlos e interrogarlos. Así, de manera hasta cierto punto 
sorprendente, iniciativas de constitución de museos escolares y de centros de memoria 
de la educación empezaron proliferar en varias partes del mundo. Estas iniciativas 
acompañan una tendencia mundial, a juzgar por los más de quinientos establecimientos 
de este tipo que incluye un directorio publicado en 1990.16 Como observa Agustín 
Escolano, la cuestión de la cultura escolar es “un tema directamente relacionado con la 
reconstrucción de la memoria de la educación… (Escolano, 2002: 28). De esa manera, 
un “largo tiempo de olvidos, de rupturas con el espacio de la tradición, de presentismos 
modernistas que, a modo de vanguardias sucesivas, se sustituyeron unas a otras, ha vuelto 
a reivindicar el valor y el sentido de la memoria” (Escolano, 2002: 20). ¿Esas iniciativas 
serían parte del mismo movimiento de extensión y de universalización del patrimonio 
que aborda Hartog (2003) en su libro Regimes d’historicité. Presentisme et expérience 
du temps? Podrían ellas también ser problematizadas como respuesta y como síntoma 
de un presentismo en el cual “el futuro ya no es un horizonte luminoso en dirección del 
cual caminamos, sino una línea de sombra que nosotros ponemos en movimiento en 
dirección a nosotros, en cuanto parecemos apiadarnos del presente y rumiar un pasado 
que no termina?” (Hartog, 2003: 163-207). ¿Cómo comprender esa olla de presión y esa 
recolocación del lugar de la memoria y del patrimonio cultural en el presentismo que 
caracteriza a la sociedad globalizada en que vivimos hoy? No viene al caso aquí retomar 
las cuestiones de Hartog sobre el significado de ese patrimonialismo galopante que se 
hace presente desde los años noventa. A mí me basta sólo con registrar que ello parece 
también radicar en las incertidumbres de nuestro tiempo de las que habla Rioux. 

Una reconfiguración del campo de la investigación en Historia de la Educación en 
Brasil y el trabajo del Centro de Memoria de la Educación de la Universidad de 
São Paulo 
El movimiento de reescritura de la historia de la escuela apenas empezó en Brasil a 
partir de la década de los noventa. 17 Quizás porque en los años sombríos de la dictadura 
militar, 
___________________________
16 La información es de Agustín Escolano que afirma que los museos pedagógicos y 
centros de memoria de la educación están hoy en auge en todo el mundo. Escolano 
basa su afirmación en los datos del History of Education. Museums and Collections. 
International Directory. Northern, illinois University, Learning Center, 1990. Cf. 
Escolano, 2002: 32. 
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incrustada devastadoramente en el aparato institucional del Estado, fue más urgente el 
desmonte de los dispositivos escolares de reproducción del orden establecido. Hasta 
hoy, todavía, el objeto “escuela” no ha sido suficientemente “desnaturalizado” por los 
estudios
históricos. Quizá porque no está de manera conveniente desenredado de la memoria 
histórica que se sedimentó sobre la escuela gracias principalmente a la amplia circulación 
y recepción empática que tuvo entre los educadores durante varias décadas el libro 
La cultura brasileña (A Cultura Brasileira), publicado por Fernando de Azevedo en 
1943.18 No por casualidad Zaia Brandão (1999) hablaría de la obra como una especie 
de memoria-monumento de la historia de la educación brasileña. En un ensayo sobre 
la configuración de la historiografía educativa brasileña (Carvalho, 1998b), analicé los 
dispositivos textuales que, en el libro de Azevedo, definen lo que es pertinente abordar 
en el campo de la historia de la educación, prefigurando los elementos del debate y 
constituyendo su sentido. No retomaré aquí este análisis pero es interesante registrar uno 
de sus resultados: la narrativa azevediana anima un tipo de lectura documental que no 
considera las refracciones del signo19 en situaciones particulares. Produce anacronismo 
porque no emprende la crítica genealógica de los conceptos ni interpreta, con más 
cuidado, el significado de palabras como escuela. 
________________________
17 Véase al respecto. Carvalho, 1997; Nunes y Carvalho, 1993; Carvalho, 1999; 
Carvalho, 2000; Warde y Carvalho, 2001. 122 Carvalho, M M. C.: 
18 La Cultura Brasileña es una de las obras más importantes en el campo de la investigación 
de la Historia de la Educación brasileña, pues es muy utilizada por los investigadores 
como bibliografía de apoyo desde, por lo menos, la década de los cincuenta. Por lo menos 
veinte años, entre la década de los sesenta y la mitad de la década de los ochenta, sus 
más frecuentes lectores —sin duda, los investigadores de Historia de la Educación— la 
utilizaron como quizá la más importante fuente de información para sus investigaciones 
realizadas sin suficiente crítica documental. La historia de su recepción en el campo de 
la producción historiográfica sobre educación en Brasil aún está por hacerse; todavía 
son muchos los estudios que reiteran la afirmación de que el pasado construido por la 
narrativa de Azevedo en La cultura brasileña se sedimentó positivamente como memoria 
histórica reproduciéndose reiteradamente en las periodizaciones, en los conceptos y 
las categorías utilizadas por esa historiografía Sobre esa cuestión véase especialmente 
Warde, 1998, 1999; Bontempi, 1995; Barreira, 1995; Warde y Carvalho, 2001; Carvalho, 
1989, 1998b, 2000; Brandão, 1999. 
19 Aquí se hace referencia a los análisis de Mikhail Bakhtin (V. N. Voloshinov) en Le 
marxisme et la philosophie du langage. Essai d’application de la méthode sociologique 
em linguistique (1977). 

Esto provoca la generalización de los significados que tienen las palabras en sus usos 
dominantes en el presente del historiador. Ese anacronismo produce la narrativa de La 
cultura brasileña como una historia de lo que no hubo, que no considera la historia 
del proceso de institucionalización de la escuela en Brasil ni tampoco la historia de 
las modalidades no escolares de educación, enseñanza y aprendizaje. La fuerza 
modeladora de esa matriz azevediana solo empezaría a ser debilitada a partir de la mitad 
de la década de los ochenta, cuando en Brasil empieza un movimiento de discusión y 
revisión historiográfica que cuestiona las categorías dominantes hasta entonces en la 
producción de la historia de la educación brasileña. Sin duda el marco más importante 
de ese movimiento de revisión crítica y de renovación de la producción historiográfica 
sobre educación fue la iniciativa de algunos investigadores y profesores universitarios 
para organizar, en el ámbito de la Asociación Nacional de Posgradro e Investigación en 
Educación (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa en Educação, ANPEd), 
un Grupo de Trabajo destinado a promover la reunión de los historiadores de la educación 
de todo el país, constituyéndose como un foro permanente de discusión sobre cuestiones 
historiográficas. El Grupo de Trabajo “Historia de la Educación” fue creado en la 7ª 
Reunión Anual de la anped, llevada a cabo en 1984. Uno de sus principales objetivos fue 
el de establecer dinámicas de discusión sobre temas, preguntas, categorías de análisis 
y procedimientos metodológicos con la finalidad de revisar, articular y incentivar la 
producción historiográfica sobre educación. Com esos objetivos, el Grupo de Trabajo 
funcionó por más de una década como una caja de resonancia y como amplificador de 
las iniciativas de renovación de la disciplina. Incentivando la interlocución entre los 
investigadores del área, el Grupo de Trabajo fue un núcleo difusor de la nueva producción 
historiográfica que estaba siendo gestada en los más dinámicos centros universitarios 
de posgrado del país, irradiándose hacia otros centros de enseñanza e investigación. 
Desde los principios de la década de los noventa, el movimiento de reconfiguración 
de la historiografía educativa empieza a adquirir un nuevo perfil como consecuencia 
de la introducción, en algunos Programas, de cursos de Historia de la Educación que 
incorporaron nuevos temas, preguntas y métodos de investigación que estaban siendo 
formulados nacional e internacionalmente. Es así como la investigación sobre historia 
de la educación en Brasil ha sido fuertemente impulsada. Una multiplicidad de estudios 
amplía el campo temático de la disciplina con nuevos referentes teóricos. Este crecimiento 
se vio favorecido por las transformaciones que venían reconfigurando también el campo 
de las investigaciones educativas. 
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          Este movimiento de renovación teórica, temática y metodológica fue fuertemente 
desarrollado por el Grupo de Trabajo de Historia de la Educación de la anped, donde se 
establecieron, desde el inicio de la década de los noventa, tres orientaciones principales. 
La primera de ellas problematizó la relación entre la historiografía educativa y las 
fuentes, ocupándose de cuestiones de crítica documental. Se promovieron proyectos e 
iniciativas de localización, recolección, preservación y catalogación de fuentes primarias 
y se promovieron discusiones destinadas a ampliar la concepción dominante de fuentes 
en la matriz azevediana, conformada principalmente por documentación legislativa 
de procedencia estatal. La segunda orientación estuvo centrada en las relaciones entre 
género y educación, y la tercera, fuertemente marcada por la interlocución con la vertiente 
francesa de la entonces así llamada Nueva Historia Cultural, fortaleció el proceso de 
renovación en curso por la incorporación de referentes teóricos que ponían en evidencia 
la historicidad del lugar de producción de la práctica historiográfica, demostrando la 
necesidad de historizar el lenguaje de las fuentes y de las herramientas conceptuales 
de la investigación en historia de la educación. También, trabajando con los procesos 
históricos de constitución de los objetos estudiados, esa vertiente historiográfica abrió 
nuevas perspectivas de investigación sobre temas hasta entonces poco estudiados y sobre 
viejos temas, como es el caso de la historia de la escuela. 
          Muchos de los nuevos estudios realizados desde el inicio de la década de los 
noventa, fueron inspirados por algunas de las propuestas del historiador francés Roger 
Chartier. En un ensayo sobre la penetración de la Historia Cultural en Brasil, Andrea 
Daher sustenta que fueron los historiadores de la educación los que introdujeron la 
vertiente francesa de esa historiografía en el país, haciendo de la alianza con ella una 
estrategia para “hacer triunfar la historia de la educación en el juego de fuerzas del campo 
universitario” (Daher, 2008: 177). Las incursiones de los nuevos estudios de Historia de 
la Educación en el campo de lo que entonces fue comprendido como historia cultural 
de la sociedad, encontraron fuerte resistencia en algunos grupos de investigadores. Sus 
críticas incidían sobre los presupuestos y sobre los procedimientos de todo un conjunto 
de tendencias historiográficas acusadas de promover lo que François Dosse llamó 
“historia en pedazos”. Las críticas llegaron a asumir la forma de un embate contra todo 
lo que entonces fue llamado de “posmodernismo” e “irracionalismo”. De la perspectiva 
de las exigencias de totalidad y totalización que esas reacciones críticas presuponían, 
fueron principalmente algunos de los presupuestos de extracción foucauldiana y anti-
hegeliana de las nuevas propuestas historiográficas, las que alimentaron la polémica. 

Sus residuos subsisten. Todavía, determinada por la combinación de factores de 
naturaleza diversa, la confrontación de posiciones se vio disminuida, si no es que 
disuelta y devorada tanto por el crecimiento avasallador del número de investigadores 
como por la multiplicación de reuniones y congresos de exposición y discusión de 
las investigaciones.20 La intensificación de los contactos internacionales entre los 
investigadores del área, propiciada por la participación en congresos y seminarios, fue 
sin duda fundamental, especialmente en los congresos iberoamericanos de Historia 
de la Educación Latinoamericana y Luso-Brasileños de Historia de la Educación. 
Estas reuniones propiciaron no sólo la aproximación de los investigadores brasileños 
provenientes de las diversas regiones del país, sino que también promovieron el contacto 
entre historiadores brasileños y extranjeros y la difusión de abundante bibliografía. El 
contacto con la historiografía educativa producida en otros países —especialmente la 
francesa, la española y la portuguesa—, calmó los ánimos, fortaleciendo cánones y 
líneas de investigación que, ya consolidadas en esos países, se evidenciaron fértiles y 
potencialmente capaces de superar las resistencias remanentes. 
         A pesar de algunas limitaciones, el crecimiento y la innegable vitalidad de las 
investigaciones producidas desde la década de los noventa, fueron suficientemente 
fuertes para dar jaquemate al patrón dominante de la historiografía anterior. Su resultado 
más evidente fue un razonable distanciamiento de la matriz azevediana, especialmente 
en la ampliación del horizonte temático de la investigación y la ampliación de la noción 
de fuente histórica. De esa manera, cuestiones relativas a la localización, preservación 
y organización de nuevas fuentes de investigación historiográfica ganan terreno, 
conquistando un espacio relevante en las iniciativas de investigación. Entre esas fuentes, 
considerando la importancia que adquirieron los temas rela. tivos al estudio de la escuela, 
tienen primacía los archivos escolares. En todo el país surgen iniciativas de preservación 
y organización de los acervos materiales de escuelas centenarias como el montaje de 
museos pedagógicos o centros de memoria de la educación. Para comprender mejor 
la naturaleza de las iniciativas brasileñas, es necesario atender a la especificidad que 
las cuestiones de preservación de los acervos escolares adquieren en el país. Lo que 
prevalece en las escuelas brasileñas es una gran desatención por los acervos. En ellas, 
los sótanos están abarrotados de documentos escolares y raras son las instituciones que 
han preservado sus bibliotecas originales. 
__________________________
20 La fundación de la Sociedad Brasileña de Historia de la Educación en 1999 tuvo un 
importante papel en ese proceso.
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Quizás se pueda comprender mejor esa situación al tomar en cuenta las consideraciones 
de Agustín Escolano sobre lo que él llama los tres ámbitos de la memoria de la educación 
(Escolano, 2002: 31-33). Hablando de la cultura de la escuela como memoria, Escolano 
propone distinguir tres modalidades de cultura escolar. “Una estaría constituida” —
observa— “por los registros de la cultura empíricopráctica, que han construido los 
enseñantes en ejercicio de su profesión y que se transmite por diversos mecanismos de 
relación que se dan dentro de la vida cotidiana de las instituciones.” “Otra”, prosigue, 
“se organizaría alrededor de los saberes que generan la especulación y la investigación 
educativa”. La tercera vendría asociada “a los discursos y prácticas de orden político-
institucional que se configuran en torno de la estructura y funcionamiento de los sistemas 
y se expresaría sobre todo en el lenguaje normativo que sirve de soporte a la organización 
formal de la educación” (Escolano, 2002: 1-32). Esta triple repartición se traduciría en una 
también triple tipología institucional, a saber, respectivamente, los museos pedagógicos 
y centros de memoria de la educación, en el primer caso; las bibliotecas y hemerotecas 
que custodian la escritura, en el segundo; y en los archivos de la administración y de las 
instituciones, en el tercero.
           Esta correspondencia entre tipos de instituciones guardianas de la memoria de las 
escuelas y estratos de la cultura escolar no abarca la situación brasileña. Aunque en los 
archivos centrales mantenidos por el Estado están resguardados muchos registros de la 
vida escolar, sobre todo los que se refieren a la tercera de las modalidades citadas, una 
parcela significativa de ellos está resguardada en las escuelas donde fueron producidos, 
acumulados en sus sótanos, como archivo muerto, al lado de los registros relativos a 
la primera de las modalidades de las que habla Escolano. Lo poco que queda de las 
bibliotecas escolares se acumula en los rincones de los viejos edificios escolares. La 
situación es tal que ni siquiera existe un diagnóstico de la situación de los acervos 
escolares en los diversos estados de la Federación. Sólo muy recientemente, en el 
Estado de São Paulo, existe una iniciativa del Centro de Memoria de la Educación de 
la Facultad de Educación de la Universidad de São Paulo, que realizó un trabajo de 
levantamiento y diagnóstico de la situación patrimonial y archivística de los acervos 
—piezas museológicas, biblioteca y archivo— de las 114 escuelas más antiguas del 
Estado,21 incluyendo 85 grupos escolares; 11 gimnasios, 40 escuelas técnicas y 20 
escuelas normales. 
        Creado en 1993, 22 el Centro de Memoria de la Educación fue originalmente 
pensado como un espacio de trabajo interdisciplinario e interdepartamental de reunión 

de profesores y alumnos en torno de objetivos comunes de investigación. Estaba previsto 
que tuviera la finalidad de incentivar la constitución y organización de acervos 
documentales tales como bibliotecas especiales, archivos, fondos y colecciones; y 
promover actividades de investigación, enseñanza y prestación de servicios (Carvalho, 
1993: 1). Estaba prevista la organización de bancos de datos informáticos, la producción 
de catálogos indicativos y analíticos, publicaciones periódicas y exposiciones del acervo. 
En cuanto a las actividades de investigación, enseñanza y prestación de servicios previstas, 
éstas serían llevadas a cabo por proyectos articulados en torno de los siguientes ejes 
temáticos: I) Historia de la institución escolar; II) Historia de las prácticas escolares; III) 
Historia del libro de la prensa pedagógica y de la lectura; IV) Historia de las relaciones 
entre escuela y trabajo; V) Historia de los saberes pedagógicos; VI) Actores educativos: 
proceso histórico de su constituición (Carvalho, 1993: Anexo 3, 1-3).23 
          Con esas finalidades, el Centro de Memoria de la Educación24 se propuso 
desarrollar investigaciones históricas centradas en el estudio de la escuela, en los procesos 
y en las prácticas que la constituyen y los saberes que se articulan en ella o sobre ella, 
configurándola como institución materialmente determinada. Con ese objetivo central, 
se propuso desarrollar instrumentos de investigación en Historia de la Educación a 
partir de la recolección selección y organización de fuentes facilitadoras del acceso del 
investigador a la documentación. Por tanto, priorizó la construcción de instrumentos de 
investigación con criterios seguros para desarrollar investigaciones sobre la institución 
escolar y las prácticas de sus actores, y sobre los saberes que son producidos en ella o 
sobre ella. Esos instrumentos —inventarios, guías de fuentes, bancos de datos, catálogos 
___________________________
21 El proyecto fue coordinado por la doctora. Maria Cecilia Cortez Christiano de Souza 
con apoyo técnico de la archivista Iomar Zaia. 
22 La Congregación de la Facultad de Educación aprobó, en sesión realizada en 
junio de 1993, la propuesta encaminada por un grupo de profesoras de la institución. 
El grupo fue coordinado por mí y estuvo integrado por las doctoras Carmen Sylvia 
Viidigal de Moraes, Circe Fernandes Bittencourt, Cynthia Pereira de Sousa Vilhena, 
Denice Bárbara Catani, Maria Cecília Cortez Christiano de Souza y Maria Lucia Spedo 
Hilsdorf. La propuesta presentada fue acompañada de una justificación en que se puede 
ler: “El desarrollo de la investigación en el campo de la Historia de la Educación está 
siendo perjudicado por innumerables dificultades causadas por la ausencia de políticas 
institucionales de preservación de fuentes documentales que objetiven su tratamiento 
adecuado y su organización para su utilización por los investigadores. Esa situación es 
hoy sobremanera sensible, en la medida que las nuevas tendencias de investigación en 
ese campo exigen cada vez más el recurso a una pluralidad de fuentes documentales 
sobre educación escolar, hasta hace poco descuidadas como materiales posibles de 
resguardoy preservación”. Cf. Carvalho, 1993: Anexo 3, 1
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y colecciones— integraron el acervo del Centro de Memoria de la Educación. A partir de
1995, el trabajo del Centro de Memoria adquiere nueva fisionomía interesándose sobre 
todo en la preservación y organización de archivos escolares. Este trabajo se inició con 
un proyecto piloto para la construcción de 8 centros de memoria escolar en 8 escuelas 
técnicas públicas del Estado de São Paulo, consideradas como las más antiguas del 
Estado. Uno de los objetivos principales del proyecto 25 fue promover la participación 
de la comunidad escolar, comprometiéndola con la preservación y el resguardo de los 
documentos existentes en las dependencias de la institución así como con el trabajo 
de organización material de un espacio archivístico en la escuela. 26 De ese modo se 
inauguraba un estilo de trabajo archivístico muy innovador, que se tradujo en otras 
iniciativas cuyo denominador común fue la organización de Centros de Memoria Escolar 
en diversas escuelas con la participación activa de profesores, funcionarios, alumnos y 
ex alumnos de la escuela. 
____________________________
23 El Centro de Memoria de la Educación se define reglamentariamente como “órgano 
de la Facultad de Educación de la Universidad de São Paulo destinado a promover la 
investigación, reunir documentación y divulgar, de forma integrada, la producción de 
sus miembros en el campo de la Historia de la Educación Escolar en el Brasil” (cme, 
Reglamento Interno, cap. 1).
 24 El Centro de Memoria se integra de “un cuerpo de investigadores compuesto 
por profesores universitarios, investigadores de instituciones científicas, alumnos de 
posgrado y becariosbolseros de Ia iniciación cientifica que están desarrollando proyectos 
aprobados por su Consejo Científico (cme, Reglamento Interno, cap. 3, artículo 4). Sus 
acervos son, como determina el Reglamento, abiertos “para consulta a los investigadores 
no pertenecientes al Centro en apoyo de la marcha del proceso de organización de sus 
acervos y de las condiciones materiales de funcionamento”(cme, Reglamento Interno, 
Cap. III, artículo 5º). 
25 El proyecto fue coordinado por la doctora Carmen Sylvia Vidigal de Moraes. 
26 Cf. Moraes y Alves, 2002a y 2002b. 27 Entre las iniciativas, destaca el proyecto 
coordinado por la doctora Diana Gonçalves Vidal, desarrollado con alumnos y profesores 
de la Escola de Aplicação de la Universidad de São Paulo. La propuesta de Maestría de 
la Dra. Iomar Barbosa Zaia, surgió en el ámbito de ese proyecto. Desde entonces, Zaia 
es responsable del trabajo de capacitación de los alumnos de graduación que tienen 
actividades en el Centro de Memoria de la Educación.

27 Desde entonces, el Centro de Memoria de la Educación viene actuando con el 
objetivo de promover el involucramiento de las comunidades de las escuelas públicas 
en la preservación y construcción de su propia historia, invitándolos a aprender técnicas 
básicas de restauración, higienización, acondicionamiento y ordenamiento de los 
documentos que culminan en la organización de pequeños inventarios (sintéticos y 
analíticos) de la documentación que, en la mayor parte de los casos, está esparcida por la 
escuela. En ese trabajo, el Centro de Memoria de la Educacion ha implementado formas 
de diálogo y aproximación a las escuelas públicas con la finalidad de hacer efectiva su 
inserción en ellas. 
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FERNANDO DE AZEVEDO,

PIONEIRO DA EDUCAÇÃO NOVA

Marta Maria Chagas de Carvalho*

RESUMO
O artigo propõe o redimensionamento do perfil de Fernando de Azevedo 

como Pioneiro da Educação Nova, deslocando algumas das representações 
sedimentadas como memória do chamado movimento de renovação 
educacional no Brasil. Para tanto, propõe situar a militância pedagógica de 
Azevedo, nos anos trinta, no campo demarcado pelo confronto entre seus 
aliados, — os educadores sediados na Associação Brasileira de Educação 
— e seus antagonistas — os católicos — congregados na Confederação 
Católica Brasileira de Educação.

UNITERMOS: Educação Nova; Escola Nova; memória e historiografia; 
ensino leigo; ensino religioso.

Em carta de 24 de dezembro de 1931, dirigida a Nóbrega da Cunha, Fernando 
de Azevedo elogia o desempenho do aliado na [V Conferência Nacional de 
Educação:

“Não quero concluir sem o felicitar novamente pelo seu discurso e pela 
sua petição que me transmitiu por telefone e que acabo de ler no Diário de 
Notícias. A habilidade e a destreza com que aproveitou os dois discursos 
inaugurais, do Chefe do Governo Provisório e do Ministro da Educação, não 
me surpreenderam mais do que a sua palavra persuasiva, de uma dialética 
irretorquível, que se desenvolvia tranquilamente, sem pressa de chegar ao 
desfecho. O rigor lógico com que articulou as diversas peças desses discursos; 
a firmeza dos ternos em que colocou a questão, e a argumentação clara e 
contundente como uma lâmina, — e tudo isto sem aparato e sem ênfase — 
dão ao discurso e ao requerimento uma força, autoridade e eficácia que não 
admira terem deixado inteiramente desarmada a maioria da assembleia que 
você acabou forçando a reconhecer-se incapaz de traçar uma nova política 
educacional” l .

_________________________
* Professora da Faculdade de Educação/ USP.

1. CUNHA, Nóbrega da. A Revolução e a Educação. RIO de Janeiro, Oficinas 
Gráficas do Diário de Notícias, 1932. p. 5.

A proeza de Nóbrega da Cunha, que levara a IV Conferência a considerar-se 
incapaz de fixar uma “nova política educacional” para o Governo Provisório, é que 
abre espaço político para o lançamento do Manifesto dos Pioneiros da Educação 
Nova2.

Promovida pela Associação Brasileira de Educação (ABE), a V Conferência 
realiza-se em dezembro de 1931. A ABE havia sido fundada no Rio de Janeiro, 
em 1924, por um pequeno grupo de intelectuais convencidos de que na educação 
residia a solução dos problemas nacionais. Ela havia sido projetada como 
“órgão legítimo de opinião das classes cultas” , destinado a “colaborar em 
perfeita harmonia com os governos” em questões de educação. A organização de 
Conferências Nacionais, nos anos de 1927, 1928 e 1929, expande a entidade, que 
passa a aglutinar intelectuais, professores e administradores do ensino de todo o 
país, numa grande campanha cívica pela “causa educacional”. Mas foi somente 
em 1931, por ocasião da V Conferência Nacional de Educação, que a ABE 
alcançou a projeção política almejada, com o pedido, então formulado por Vargas e 
Francisco Campos, de que a Conferência fenecesse a «fórmula feliz», o «conceito 
de educação”, que embasasse a política educacional do Governo Provisório. Tal 
pedido encontrava, entretanto, a ABE dividida.

Tudo indica que os organizadores da W Conferência, sintonizados com o        
Ministério da Educação, contavam referendar, na sua assembleia de encerramento, 
uma política educacional que perpetuava a dualidade do sistema e lhe imprimia 
orientação religiosa. Controlada, desde 1929, por um grupo católico, a ABE 
organizara a Conferência de modo a encaminhar as deliberações tomadas nesta 
direção3. . Mas não foi bem-sucedida, pois um novo grupo, de que Nóbrega da 

_________________________
2-A Reconstrução Educacional no Brasil. Educação, órgão da Diretor Geral do Ensino 
de São Paulo. v. 6.jan./fev./mar. 1932.
3-Cf. a refeito. o texto de Nobrega da Cunha. In: CUNHA. Nobrega Op. cit.
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Cunha era o porta-voz, já se tomara suficientemente forte para impedi-lo, firmando 
posição de defesa da escola única e da laicidade do ensino.

A intervenção de Nóbrega da Cunha na assembleia desarticulou a resposta que 
vinha sendo preparada pelos organizadores da Conferência. O grupo de que foi, nela, 
o porta-voz4 , não tinha, até então, suficiente poder na ABE. Interessava-lhe, por 
isso, evitar que a Conferência respondesse ao Governo, pois, se o fizesse, o faria nos 
termos das concepções defendidas por seus antagonistas. Convencer a assembleia de 
que. a despeito de seu Tema Geral — As Grandes Diretrizes da Educação Popular 
—, a Conferência não havia sido organizada de modo a poder dar ao Governo a 
resposta solicitada era peça de uma estratégia mais ampla que remetia a questão 
para a V Conferência. A recente eleição de Anísio Teixeira para a Diretoria da ABE 
dava ao grupo de Nóbrega da Cunha maior poder de influência na organização desta 
Conferência. Sua preparação, envolvendo o estabelecimento do temário, a composição 
dos grupos de discussão e a escolha dos relatores, vinha sendo competência dos órgãos 
diretores da ABE. Isto potencializava as chances de que o adiamento da discussão 
facilitasse a preparação de uma resposta ao Governo     mais conforme às posições do 
grupo.

Antes de intervir na assembleia requerendo o adiamento da resposta solicitada pelo 
Governo, Nóbrega da Cunha havia levantado uma questão de ordem, propondo que 
apenas um orador pudesse manifestar a posição de todo um grupo de congressistas. 
O orador seria Fernando de Azevedo, que “proferiria um discurso, resumindo 
pontos de vista, aspirações, extremando como que uma declaração de princípios 
de educação, desse grupo”5. Foi porque a Assembleia não acatou esta questão de 
ordem que Nóbrega da Cunha encaminhou o requerimento adiando a resposta.

Tudo indica que os pontos principais do Manifesto já estivessem acertados na V 
Conferência e que fossem eles objeto da manifestação do orador reivindicada na 
questão de Ordem de Nóbrega da Cunha. É certo que, ao terminar a V Conferência, 
Fernando de Azevedo aceita a incumbência de redigir o Manifesto. Em carta de 24 
de dezembro de 1931, Azevedo escreve ao aliado:

______________________________
4-Do grupo parte alguns antigos integrantes da ABE, como Venâncio Filho. Edgar 
Sussekind de Mendonça e  Armanda Álvaro Aberto e educadores como Anísio que 
haviam acabado de ingressar na entidade.
 5-CUNHA, Nóbrega da. Op. cit. p. 13.

“Poderia eu aspirar a uma honra maior do que essa de merecer a 
confiança de um grupo obstinadamente idealista de professores 
e educadores de prestígio que, indo .buscar o seu ‘leader’ no 
retiro de São Paulo, o chamam de novo à direção suprema dessa 
corrente avançada e lhe delegam poderes para os representar 
perante a imprensa, o govemo e o povo, incumbindo-o de 
‘consubstanciar num todos os seus ideais e fixar, dessa maneira, o 
sentido fundamental da nova política brasileira de educação? 6

A escolha de Fernando de Azevedo para redigir o Manifesto deveu-se 
principalmente à sua atuação como reformador escolar no Distrito Federal, 
nos últimos anos da década de 1920. A Reforma contara com a colaboração de 
diversos educadores cariocas7 , então sediados na ABE, funcionando como um polo 
aglutinador em tomo de propostas de remodelação escolar.

Aceitar a incumbência de redigir o Manifesto era, da perspectiva de Azevedo, 
assumir a “suprema liderança da nova educação no Brasil”. Isto significava colocar-
se no centro das disputas políticas que, após 1930, configuraram o campo do debate 
educacional. A importância estratégica do Manifesto era de antemão percebida:

“Esse documento servirá para estabelecer uma coesão ainda maior entre 
os elementos filiados à nova corrente educacional, e para dar novo prestigio e 
impulso novo ao mais belo e fecundo movimento de ideias, que já se operou 
no Brasil, nos domínios da educação. Ele refletirá o pensamento de todos nós 
e, ainda que redigido por uma só mão, é e deverá ser obra de todos que tiveram 
a iniciativa e a responsabilidade desse movimento ou nos honraram com a sua 
adesão e colaboração efetiva na grande campanha que se desenvolveu... “8

Lançado alguns meses depois da IV Conferência, o Manifesto dos Pioneiros 
da Educação Nova será apresentado como a resposta política que ela se recusara a 
dar. Ganhava visibilidade e sistematização a defesa de um sistema único de ensino, 
público, leigo e gratuito. Os princípios firmados no Manifesto norteariam a discussão 
da Comissão dos 32 que, presidida por Fernando de Azevedo, fixaria, na V

______________________________  
 6-Idem. ibidem. p.5.
 7-Tinham forte presença na ABE e colaboraram com Farando de Azevedo na 
Reforma, Francisco Venâncio Filho,  Edgar    Sussekind de Mendonça, Armanda 
Álvaro Aberto, Vicente Licínio Cardoso e Everardo Backeuser. Os três primeiros serão 
signatários do Manifesto. Vicente Licínio suicidou-se em julho de 1931 , decepcionado 
com os rumos que vinha tomando a Revolução de 1930 e, em especial a ABE e a 
campanha cívico-educacional. Backeuser converte-se ao catolicismi e será a principal 
liderança educacional católica na década de 1930.
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Conferência, as normas de estruturação do sistema educacional brasileiro 
defendidas pela ABE na Constituinte de 1934. Mas seu efeito mais imediato foi o 
êxodo dos católicos que, abandonando a ABE, reorganizaram-se na Confederação 
Católica Brasileira de Educação, num combate sem tréguas contra os princípios 
firmados no Manifesto e seus defensores.

        A grande novidade do Manifesto foi seu impacto na redefinição do campo dos 
debates educacionais. O que, antes, na década de 1920, era convergência em tomo 
da “causa cívico-educacional” explicita-se como confronto de posições: escola única 
x escola dual; ensino público x ensino particular, ensino leigo x ensino religioso. 
Mas o próprio nome dado ao Manifesto evidencia que, no âmago deste confronto, 
enraizava-se outro, no campo teórico/doutrinário da Pedagogia, alimentado pelas 
novas ideias pedagógicas que fervilhavam na Europa e nos Estados Unidos.

As expectativas que alimentavam a difusão do novo ideário pedagógico no período 
entre-guerras eram vagas, mas de grande apelo: aposta numa sociedade nova, 
moderna, que as “lições da guerra” faziam entrever como dependente de uma nova 
educação, redefinida em seus princípios e largamente baseada na ciência; temor da 
ascensão incontrolada das “massas” e consequente investimento em medidas de 
‘‘racionalização” das relações sociais sob o modelo da fábrica; ênfase na escola e na 
expansão de seu raio de influência na sociedade, como recurso para contrapesar a 
força de “contágio” dos novos meios de comunicação, controlando o 
fluxo inédito de ideias e imagens postas em circulação através do cinema, do rádio e 
do impresso de escala industrial. 

No Brasil dos anos vinte, a difusão das novas ideias pedagógicas não gerou 
divisões no movimento educacional. A partir de 1929, a encíclica Divini Illius 
Magistri altera radicalmente esta situação, impondo limites à heterodoxia pedagógica 
e regrando a sedução que o escolanovismo vinha exercendo nos meios católicos. 
O embate doutrinário no campo da Pedagogia toma-se estrategicamente central na 
disputa pelo controle da escola que se instala a partir de 1930, com a reorganização do 
Estado e a redefinição da correlação de forças políticas.

Na memória que se sedimentou sobre o movimento educacional dos anos vinte e 
trinta, o campo em que se antagonizaram católicos e pioneiros é redutoramente 

____________________________
8-CUNHA. Nóbrega da. Op. cit. p.5-6.

com reformas do sistema escolar que concretizassem os ideais da educação nova e, do 
outro, os católicos, defendendo a escola tradicional.

Tal demarcação do campo pedagógico tem alguma pertinência, pois exibe um 
dos pontos centrais do conflito: a polarização moderno x tradicional. Mas ela 
é insuficiente, sob dois pontos de vista. Em primeiro lugar, por elidir a zona de 
consenso na qual tal polarização se inscrevia: no limite, tratava-se de privilegiar 
mecanismos modernos ou tradicionais de controle social, no âmbito das 
expectativas depositadas na escola, largamente sedimentadas nos debates dos 
anos vinte. Em segundo lugar, por deixar sem registro a apropriação feita pelos 
católicos das novas ideias pedagógicas.

             A militância educacional católica, ao contrário do que se tem feito acreditar,   
mobilizou-se na propaganda e difusão das novas pedagogias. O esforço que 
empreendeu de depurá-las de tudo o que pudesse contrariar os princípios fixados 
na encíclica Divinus Illus Magistri não deve obscurecer o fato de que, ao fazê-lo, 
divulgou uma de suas versões.

Organizados, inicialmente, na Associação dos Professores Católicos do Distrito 
Federal e, depois, na Confederação Católica Brasileira de Educação, os católicos 
lançaram boletins e revistas, promoveram Congressos, realizaram cursos e 
conferências e programaram edições, no propósito de regrar a sedução exercida 
pelo escolanovismo sobre o professorado. Neste empreendimento tiveram, talvez, 
mais êxito do que comumente se supõe, atingindo não somente as práticas dos 
professores das escolas católicas, mas também as do professorado católico nas 
escolas públicas. As estratégias através das quais difundiram versões depuradas da 
nova pedagogia são o contraponto necessário para melhor aquilatar as práticas de 
seus oponentes, os pioneiros da educação nova.
É esta contraposição que conduz à constatação de uma diferença básica nas 
apropriações que fizeram do escolanovismo católicos e pioneiros: enquanto estes 
últimos atuaram no sentido de determinar o significado das expressões educação 
nova e escola nova, amarrando-o a um programa de reorganização da cultura e 
da sociedade que exigia iniciativas de reforma estrutural da escola e do sistema 
escolar, os católicos agiram em direção diversa, procurando confinar o uso da 
expressão ao campo doutrinário da Pedagogia.
O registro desta diferença é fundamental para o delineamento do perfil de Fernando 
de Azevedo como pioneiro da educação nova. A explicitação do significado das 
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expressões educação nova e escola nova, nos usos que delas fizeram católicos e 
pioneiros, em situação de litígio, pode permitir a redefinição do campo em que se 
antagonizaram, questionando-se a memória que se sedimentou sobre o movimento.

As estratégias católicas caracterizaram-se por operar a explicitação do significado 
do termo no campo teórico e doutrinário da Pedagogia, tendência manifesta, já, na 
preferência dada à expressão pedagogia da escola nova. Tal preferência era recurso 
ardiloso. No campo pedagógico, a questão dos fins educacionais era instanciada como 
fundamento de toda e qualquer discussão. Firmado o império da doutrina católica 
neste domínio, passava-se a julgar as novas pedagogias. Neste tribunal, aquelas 
que não contrariassem os princípios estabelecidos tinham seu estatuto disciplinar 
reconhecido e as que deles discrepassem eram rebaixadas como má pedagogia”. 
A encenação tinha dois alvos principais. Por um lado, construir um discurso 
escolanovista católico que ganhasse a adesão do professorado. Por outro, instanciar-se 
como autoridade tecnicamente competente para ajuizar as palavras e as obras dos seus 
adversários.

Propor uma educação nova era, ao contrário, para os pioneiros, programa de 
transformação da sociedade brasileira pela escola. Isto fazia com que a expressão 
designasse não somente um conjunto de métodos e preceitos pedagógicos, como 
queriam os católicos, mas, também, e principalmente, o conjunto de iniciativas que 
vinham tomando para a consecução deste programa, seja como reformadores, nos 
cargos técnicos e administrativos que ocuparam, seja como grupo aglutinado na ABE, 
seja, ainda, individualmente, tomando diversas iniciativas editoriais9 . Desta forma, 
o significado da expressão estava atrelado às práticas através das quais tentaram 
viabilizar seus projetos de promoção, através da escola, do que era chamado de uma 
“nova civilização”. Neste uso, a adjetivação “nova”, aplicada a “educação”, remetia à 
capacidade da “nova escola” de instaurar o “novo”. Propor uma nova educação para 
uma nova civilização, funcionava como slogan que, além de condensar o programa 
de reforma da sociedade pela reforma da escola, plataforma dos pioneiros, era 
dispositivo utilizado para fortalecer o movimento educacional, demarcando o campo 
de ação da “campanha de renovação educacional”.

_______________________________________
9-Refiro-me especialmente às coleções organizadas por Fernando de Azevedo na 
Companhia Editores Nacional e por Lourenço Filho, na Companhia Melhoramentos 
de São Paulo

Talvez tenha sido o discurso de Azevedo aquele que mais recorrentemente fez 
uso da expressão Educação Nova como estratégia de demarcação de posições. A 
oposição novo x velho é tópico recorrente no seu discurso, sendo mesmo utilizado 
para dar título a alguns de seus livros. Mas é preciso distinguir os usos feitos destes 
termos nos anos iniciais da década de 1930, em situação de militância no movimento, 
daqueles operacionalizados como memória desta militância. Naqueles, a função de 
demarcar nitidamente o campo de litígio, dando à expressão forte designação das 
iniciativas renovadoras de remodelação da escola e de reestruturação do sistema 
escolar é dominante. É que, naqueles anos turbulentos da primeira metade da década 
de 1930, liderar o movimento pela Educação Nova exigia posicionar-se nos debates 
em que se antagonizavam defensores e críticos da nova educação, intervindo na 
constituição mesma dos termos deste debate e demarcando os seus pontos de litígio. 
Já nos escritos mais tardios, como, por exemplo no relato que Azevedo constrói sobre 
o movimento em A Cultura Brasileira, o “novo” perde este poder de designação, de 
especificação de práticas concretas, para se propor como interpretante do ocorrido: 
uma espécie de marcha ascensional do “novo” é ali relatada, diferenças são apagadas, 
conflitos relativizados e fronteiras diluídas10.

   

            Propor uma nova educação para uma nova civilização era invadir um 
território perigoso. O que o slogan põe em cena no debate pedagógico não são 
questões técnicas ou metodológicas, mas questões de fins. Atrelar a discussão 
destas questões aos valores de uma civilização em mudança, autonomizando-a não 
somente do referencial doutrinário católico, mas, mais radicalmente, do campo 
dos valores postuladamente universais das filosofias perenes, era desautorizar, pela 
base, quaisquer pretensões católicas no domínio pedagógico. Demarcava-se, assim, 
o território do confronto, contraditando-se o programa de preservação da tradição       
católica na conformação da sociedade brasileira.

_________________________________
10- Veja-se, a respeito, CARVALHO, Marta MC.de. O novo , o velho e o perigoso: 
relendo a A Cultura Brasileira. Cadernos de Pesquisa. São Paulo, Fundação Carlos 
Chagas, n.71, p.29-36,nov./ 1989.
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 É o Fernando de Azevedo redator de Novos Caminhos e Novos Fins ll que  perniciosa 
em tese apresentada pelo Pe. Helder Câmara no 1I Congresso Católico de Educação 
sobre os “excessos da pedagogia moderna” 12. Ele seria 

um divulgador nacional da ideia de “mudança perpétua” apropriada da obra de 
Kilpatrick — Educação para uma Civilização em Mudança 13, livro cuja leitura é 
também, na mesma Tese, desaconselhada ao professorado católico.

Novos Caminhos e Novos Fins, livro de 1931 em que Fernando de Azevedo 
discorre sobre os princípios norteadores da reforma educacional que
empreendera no Rio de Janeiro, causa grande impacto. Leonardo Van Acker, 
que sempre assumira posição contrária à adesão dos católicos ao escolanovismo, 
aponta o aparecimento do livro como um dos marcos da cisão no movimento 
educacional. Em 1936, numa espécie de veredito final sobre a  campanha de 
renovação educacional, Van Acker aponta o livro como evidência de que tal 
cisão era necessária, dadas as diferenças, radicais, entre as “diretrizes sociais e 
educacionais” da prática de católicos e pioneiros:

“A destituição de Anísio Teixeira, por ocasião do último levante comunista, às pessoas 
menos enfronhadas revelou o rumo seguido no Brasil pelo movimento chamado de 
educação nova ou nacional. Desde a reforma do ensino de Fernando de Azevedo, no 
Rio de Janeiro (1927-1930), sobretudo a partir do célebre Manifesto dos pioneiros da 
educação nova em 1932, sem falar na famigerada V Conferência nacional de educação 
que provocou repulsa em todo o país, tomou-se o tal movimento empresa cada vez 
mal ‘intencional’ e ‘sistemática’, — (são palavras de Fernando Azevedo) — de 
descristianização e bolchevização da infância e da mocidade nacional. “
        “Houve por certo, no princípio, colaborando nesse movimento, pessoas 
perfeitamente alheias ao socialismo educador, pessoas singelas e competentes, que, 
fiéis a suas convicções religiosas, queriam a educação integral do povo brasileiro, 
de acordo com o seu catolicismo congenital, as tradições nacionais e as exigências 
modernas. 
______________________________
11- AZEVEDO, Fernando. Novos Caminhos e Novos Fins. São Paulo, Nacional, 1935.
12-CÂMARA, Pe. Helder. Excessos da Pedagogia Moderna. 1º Congresso Católico 
de Educação — Anais. Rio de Janeiro, Confederação Católica Brasileira de Educação, 
1935.
 13-KJLPATRICK, William. Educação para uma civilização em mudança. São Paulo, 
Melhoramentos, s/d

Nesse intuito, queriam tais pessoas aproveitar tudo quanto aproveitável fosse nos 
métodos da escola nova, porém, sempre em harmonia com o espírito católico e 
nacional. “ 

“Só neste sentido é que aceitaram e continuam a defender a escola nova, 
educadores notórios pela competência e largueza de vistas, como Backheuser, 
Jonathas Serrano, D.Xavier de Mattos, etc. “

”Mas, a colaboração do elemento católico só foi possível até que foram 
publicadas as ‘diretrizes definidas’ do movimento, formuladas por Fernando de 
Azevedo em ‘Novos Caminhos e Novos Fins’(1931) e sobretudo no já citado 
Manifesto.

“ Desde então, dividiram-se as hostes: cindiu-se a A.B.E.; fundou-se a 
C.C.B.E. com diretrizes sociais e educacionais nitidamente distintas do ‘socialismo 
educador cujo pai foi o liberalismo e cujo herdeiro legítimo será o bolchevismo’ 
(Quadragésimo ano)” 14

A virulência de Van Acker não é episódica, mas, ao contrário, ressalvada a 
especificidade do estilo, ela realiza, ponto por ponto, a estratégia católica de ataque 
ao movimento de renovação educacional. Sua crítica não somente identifica, 
retrospectivamente, os principais adversários, como mobiliza a arma que foi 
definitiva na neutralização do movimento, nos anos que imediatamente antecederam 
a decretação do Estado Novo: o anticomunismo. A estratégia que aqui exemplifica foi 
eficaz, acuando os principais protagonistas do movimento, a ponto de incidir sobre a 
memória que eles mais tarde construiriam dele.

A partir da implantação do Estado Novo, as divergências, os antagonismos, os 
princípios mesmos que demarcavam o campo das disputas passarão a ser relativizados 
na memória que os pioneiros construirão de suas lutas. Este será o caso do relato de 
Fernando em A Cultura Brasilelra15 que, confinando as posições   defendidas na

________________________________________________

14- Vanacker, Leonardo. Escola nova e comunismo. In: O Sr. Fernando Azevedo, a sua 
sociologite aguda e do mais que lhe aconteceu...São Paulo, edição do Castro D.Vidal, 
1936.
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primeira metade da década na polarização novo x velho, descaracteriza a disputa 
enquanto conflito político radicado no âmago mesmo dos debates educacionais. Como 
lá afirma Azevedo, “sacudidas e turvadas pelos choques e doutrinas extremadas”, as 
disputas pedagógicas teriam tido, na sua origem, e conservado, em todo o seu curso, a 
oposição “fato normal e constante em todas as sociedades, entre novos e velhos, entre 
tradicionalistas e renovadores”. 16

O tom conciliador do relato de Azevedo em A Cultura Brasileira contrasta 
com o dos discursos produzidos na situação de confronto da primeira metade da 
década de 1930. O que se perde, com ele, não é apenas, entretanto, a dimensão do 
conflito relatado. Muito mais do que isto, o que é escamoteado é a aposta, de que 
o Manifesto é o resíduo mais persistente, na capacidade de estruturar-se a escola, 
tendo-se como horizonte a construção de uma nova sociedade.

________________________________________________

15- AZEVEDO, Fernando. A Cultura Brasileira. Rio de Janeiro, Inst. Bras. de 
Geografia e Estatística

16. Idem, ibidem. P. 401.

FERNANDO DE AZEVEDO, PIONEER OF NEW EDUCATION
ABSTRACT: This article’s aim is to resettle Fernando de Azevedo’s 

profile as Pioneer of New’ Education. It criticizes some usual 
representation that are established as a memory of the “movemmt 
of educational renovation” in Brazi.l, proposing to place Azevedo’s 
pedagogical militancy of the 1930’s in the field of confrontation of 
his allies — the educators whose place was Associação Brasileira de 
Educação — and their antagonists — the catholics, that ware congregated 
in Confederação Católica Brasileira de Educação.

KEYWORDS: New education; New School; memory and historiography; 
religious education; secular education.
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A LIGA INTERNACIONAL PELA EDUCAÇÃO NOVA E O 
“MOVIMENTO DE RECONSTRUÇÃO EDUCACIONAL” BRASILEIRO*1

(The New Education Fellowship and the movement for educational reconstruction 
in Brazil)

Marta Maria Chagas de Carvalho 

Univ. de São Paulo

RESUMO: Este artigo investiga o papel da Ligue internationale pour l’Éducation 
Nouvelle (LIEN) na difusão de iniciativas, preceitos e princípios incorporados pelo 
movimento de renovação educacional brasileiro. Ele se propõe a rastrear contatos 
de dois dos três principais integrantes desse movimento e membros da Liga, 
no período 1924-1932, articulando-se em torno de uma questão central: teriam 
esses contatos funcionado como canais de circulação de ideias e informações, 
fornecendo modelos de algum modo incorporados no programa de reconstrução 
educacional expresso no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova? Para tanto 
privilegiaremos as relações de dois dos principais signatários desse Manifesto, 
Fernando de Azevedo e Lourenço Filho, com membros da Ligue Internationale 
pour l´Éducation Nouvelle, particularmente do Grupo Francês de Educação Nova 
(GFEN), órgão da Liga.
PALAVRAS-CHAVE: Grupo Francês de Educação Nova; Movimento brasileiro 
pela escola nova; apropriações culturais; redes de relações.
ABSTRACT: The article examines the role of the New Education Fellowship in 
promoting the principles and activities of the Brazilian movement for educational 
reconstruction. The study explores the relations between two of the three most 
important representatives of the movement and members of the Fellowship in the 
period 1924-1932, to assess their role in the circulation of ideas, information and 
models for the programme of educational reconstruction articulated in the New 
Education Pioneers Declaration. The analysis focuses on the relations of two of the 
main signatories of the manifesto, Fernando de Azevedo and Lourenço Filho, with 
members of the Fellowship, particularly the French New Education Group.

KEYWORDS: French New Education Group; Brazilian New School movement; 
cultural appropriation; networks of relations.

Nos estudos historiográficos sobre a escola nova no Brasil, a presença de matrizes 

norte-americanas vem sendo recorrentemente registrada. O mesmo não ocorre com 
relação ao movimento europeu. Até muito recentemente, tem sido ignorado nesses 
estudos o papel da Ligue Internationale pour l’Éducation Nouvelle (LIEN) na difusão 
das iniciativas, preceitos e princípios apropriados pelo movimento de renovação 
educacional brasileiro. Este artigo propõe-se a preencher parcialmente essa lacuna, 
privilegiando o rastreamento dos contatos entre dois dos três principais integrantes 
desse movimento e membros da Liga, especialmente dos integrantes do Grupo 
Francês de Educação Nova, no período 1924–1932. O artigo se articula em torno 
de uma questão central: teriam esses contatos funcionado como canais de circulação 
de ideias e de informações, fornecendo modelos de algum modo incorporados no 
programa de reconstrução educacional expresso no Manifesto dos Pioneiros da 
Educação Nova? Para tanto, privilegiaremos as relações de dois dos principais 
signatários desse Manifesto, Fernando de Azevedo e Lourenço Filho, com membros 
da Liga Internacional pela Educação Nova. 

Assinado por um grupo de educadores brasileiros que se notabilizou no país como 
espécie de vanguarda do movimento pela escola nova, o Manifesto dos Pioneiros da 
Educação Nova, lançado em 1932, e dirigido ao “povo e ao governo” brasileiros, é um 
marco na história da educação brasileira1. Sua grande novidade foi, sem dúvida, o seu 
impacto na redefinição do campo dos debates educacionais que vinham sendo travados 
no país, na década anterior. Propondo uma nova política de educação destinada a 
superar a dualidade estrutural do sistema educacional brasileiro, a tônica do Manifesto 
foi a defesa de uma escola única, pública, leiga e gratuita. 

__________________________

*1 Este artigo é uma versão modificada e reduzida de texto anteriormente publicado. 
Cf. Marta Maria Chagas de Carvalho, “O Manifesto e a Liga Internacional pela 
Educação Nova”. In Manifesto dos Pioneiros da Educação. Um legado educacional em 
debate, ed. Maria do Carmo Xavier (Rio de Janeiro/ Belo Horizonte: FGV/FUMEC, 
2004)147-182. 

1  Fernando de Azevedo et alii. A Reconstrução Educacional no Brasil. Ao povo e ao governo. Manifesto dos Pioneiros da 
Educação Nova. (São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1932). O Manifesto foi articulado a partir da realização da IV Conferên-
cia Nacional de Educação, promovida pela Associação Brasileira de Educação (ABE) e realizada em dezembro de 1931. A ABE foi 
fundada no Rio de Janeiro em 1924 por um grupo de intelectuais e teve importância fundamental na articulação do chamado movi-
mento de renovação educacional brasileiro. O lançamento do Manifesto marca uma cisão no movimento e seus signatários acabam 
por obter o controle da entidade. Ver, a respeito Marta Maria Chagas de Carvalho. Molde Nacional e Fôrma Cívica. Higiene, Moral 
e Trabalho no Projeto da Associação Brasileira de Educação 1924-1932 (Bragança Paulista: Editora da Universidade São Francisco, 
1998). 
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Não é essa tônica, entretanto, que o título dado ao Manifesto põe em evidência. 
Recorrendo à expressão “pioneiros da educação nova” para designar a autoria do 
documento, os seus autores destacam a sua novidade e, de algum modo, proclamam 
a sua relação com o movimento europeu que, sob o impacto da Guerra de 1914-
1918, propagava a chamada pedagogia da educação nova. Cabe assim perguntar: os 
signatários do Manifesto estariam de algum modo proclamando a sua adesão a alguns 
dos princípios norteadores do referido movimento? É possível falar em algum tipo 
de vinculação entre o programa político-pedagógico de “reconstrução educacional 
no Brasil” lançado no Manifesto e setores do movimento da Liga Internacional pela 
Escola Nova?
Notícias do Brasil nas páginas da revista Pour L’Ère Nouvelle

Sem dúvida, os mais importantes registros da revista Pour L’Ère Nouvelle, órgão 
francofônico da Liga, sobre o movimento educacional brasileiro são os que constam 
do seu número 67, publicado em abril de 1931. Nesse número, estão reunidos três 
textos sobre o Brasil, entre eles uma matéria de Ferrière, que abre a primeira página do 
periódico e um texto de Fernando de Azevedo sobre a Reforma no Distrito Federal. 

Outros registros das iniciativas de renovação escolar brasileiras já haviam ocupado 
as páginas da revista, como resenhas de alguns livros de educadores ligados ao 
movimento de renovação educacional. No número 10, de abril de 1924, matéria 
assinada por Ferrière sobre os avanços do movimento em favor da Educação 
Nova anunciava que, na América do Sul, o movimento se expandia cada vez mais 
e registrava o recebimento de uma carta de Carneiro Leão, então Diretor Geral 
da Instrução Pública no Rio, transmitindo-lhe o apoio entusiasta do professorado 
brasileiro2. Em 1927, o número 31 da revista, resumindo os trabalhos apresentados no 
Congresso de Locarno, registrava a exibição de filme sobre as realizações da Diretoria 
Geral da Instrução Pública no Rio de Janeiro sob a gestão Carneiro Leão, “O ensino 
público no Rio de Janeiro“, apresentado por Mme. Laura Lacombe3. 

Mas o tratamento dado a iniciativas brasileiras, especialmente à Reforma 
Fernando de Azevedo, pelo número de abril de 1931, teve maior destaque. A 
Revista não somente reserva a sua primeira página para artigo de Ferrière, com 

2  Adolphe Ferrière, “Progrès actuels du Mouvement en faveur de l’ Éducation nouvelle.” Pour l´Ère Nouvelle 10 (1924): 23.
3  Noticiário, “Congrès de Locarno”, Pour l‘ Ère Nouvelle 31 (1927): 218-219.A revista apresenta um resumo de duas pági-
nas do filme, que havia sido estruturado em três partes: A saúde na escola; O ensino na escola e A ação social na escola. Registre-se 
que Laura Lacombe, proprietária do Instituto Jacobina, no Rio de Janeiro, era então membro atuante da Associação Brasileira de 
Educação. Registre-se ainda que Carneiro Leão foi também membro fundador da ABE. 

o título “L’Éducation nouvelle au Brésil”, dando realce à Reforma Fernando de 
Azevedo, como publica, em seguida, texto de Azevedo extraído da Introdução que 
acompanhou os programas para a escola primária baixados pela referida Reforma4. 
No artigo de Ferrière , esta é descrita como iniciativa que teria feito com que o país, 
a seu ver até então um dos mais atrasados do mundo do ponto de vista pedagógico, 
passasse a “rivalizar com o Chile e o México, na América, com Viena, na Europa, e 
com a Turquia, na Ásia”. Aos olhos de Ferrière, a Reforma se destacava por ter-se 
implantado a partir de “um verdadeiro código escolar, compreendendo, coordenando 
e articulando com uma lógica vigorosa, todos os aspectos técnicos, econômicos, 
administrativos, disciplinares, morais e sociais do ensino desde o jardim da infância 
até a escola técnica e profissional…”. A apreciação de Ferrière coincide com a do 
reformador, reproduzindo textualmente trecho de autoria de Azevedo em que são 
firmados os três princípios norteadores da Reforma: a “escola única”, a “escola do 
trabalho” e a “escola comunidade”. Apresentando-os, conclui: “Assim é esta lei, 
certamente uma das mais notáveis de nosso tempo”5. 

Os registros de Ferrière sobre o Brasil inscreviam-se na revista segundo o padrão 
do relato de impressões de viagem cujo objetivo era conhecer para divulgar as 
iniciativas de renovação escolar. Desde 1929, enquanto Beatriz Ensor viajava aos 
Estados Unidos, Ferrière empreendia uma longa excursão pela América Latina, e 
a revista Pour l’Ère Nouvelle ia publicando seus artigos sobre os países visitados. 
Quando chega ao Brasil, a Revolução de 1930 acaba de eclodir e Ferrière não pode 
desembarcar. É ele quem informa que, não lhe tendo sido possível descer no Rio, 
pôde ler, a bordo do navio ancorado no porto, inúmeras revistas brasileiras. E que, por 
isso, limitava-se a contar o que lia. Comentando a insólita situação, Ferrière finalizava 
o seu artigo, contando que redigia em alto mar, na costa brasileira, lastimando 
que o programa que traçara três meses antes e que deveria, em um mês, conduzi-
lo a cinco cidades do Sul e do Centro do país, havia sido sabotado pela Revolução 
que eclodira no Rio Grande do Sul. No Rio, ele seria recebido pelo Ministério das 
Relações Exteriores. Mas essa recepção não ocorreu e Ferrière teve que se contentar 
com a leitura dos materiais impressos que lhe chegaram às mãos. Referindo-se à 
situação, lastimava a deplorável recepção: ninguém viera recepcioná-lo a bordo; 
suas mensagens por avião haviam sido interceptadas. Recorrendo ao telefone, obtém 
4  Adolphe Ferrière, “L’Éducation nouvelle au Brésil””; Fernando de Azevedo “École Nouvelle et la reforme. Introduction 
aux programmes des écoles primaires du Brésil”; Deodato de Moraes, “L’école active brésilienne d’Espirito Santo”, Pour l’ Ère 
Nouvelle 67 (1931): 85-99.
5  Adolphe Ferrière , ibidem.
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resposta: “Reembarcai, a Revolução vai eclodir aqui.” No dia seguinte, recebe por 
rádio, no navio, a confirmação de que o governo havia sido deposto. Comenta: estava-
se sujeito a esse tipo de coisa sempre que se viajasse pelas Américas. Assim era que 
havia tido tempo de ler muitas revistas sobre a educação nova no Brasil e de contar o 
que havia lido. 

As revistas que Ferrière tem à mão são os números 1, 2 e 3 do Boletim de Educação 
Pública, publicados em 1930 pela Diretoria da Instrução Pública do Distrito Federal; 
e o número 5, de novembro de 1929, da Revista Brasileira de Educação, periódico 
que se apresenta como “publicação mensal dedicada à Instrução no Brasil”, dirigida 
por José Augusto Bezerra de Menezes, político envolvido com muitas iniciativas no 
campo educacional, entre elas a fundação da Associação Brasileira de Educação 
em 1924 e a da Federação Nacional das Sociedades de Educação. Dessas revistas, 
Ferrière retirou as informações de que se valeu para creditar à Reforma Fernando de 
Azevedo um papel ímpar no movimento de renovação educacional brasileiro: a partir 
da capital do país, ela iria propagar-se para os outros Estados da Federação, “tal era 
o seu alcance e de tal modo se impunha a sua lógica imanente e o seu valor social”. 
Mais do que um regulamento impresso e aprovado pelas autoridades, a Reforma 
ganhara a aprovação entusiástica do corpo docente. Os professores teriam encontrado 
o seu Mestre, “o chefe ideal que deve conduzi-los ao sucesso, e com eles, as crianças, 
a própria nação”. 6

Não é entretanto, somente a Reforma Fernando de Azevedo que merece a atenção 
de Ferrière. Sempre baseado nas publicações que tem em mãos, faz o elogio dos 
renovadores brasileiros, apontando-lhes a “riqueza dos postulados ultramodernos” 
expressos nas críticas que faziam da escola tradicional. Esses postulados ultra-
modernos, Ferrière os encontra nas concepções de Deodato de Moraes sobre 
escola ativa, expressas em artigo publicado originalmente na Revista Brasileira de 
Educação e reproduzido no mesmo número da revista Pour l’Ère Nouvelle. Depois de 
transcrever longo trecho em que essas concepções se explicitam, Ferrière as avaliza: 
“Não se poderia dizer melhor! E as consequências que o autor tira desses princípios 
para criticar a escola tradicional são de uma eloquência tão convincente quanto 
um teorema de geometria”7 Os elogios não se restringem a Deodato de Moraes. O 
paralelo entre escola nova e escola tradicional, traçado por Mendes Viana em discurso 

6  Adolphe Ferrière. “L’Éducation nouvelle au Brésil”. Pour l´Ère Nouvelle 67( 1931): 85. 
7  Adolphe Ferrière. “L’Èducation nouvelle au Brésil “ Pour l’ Ère Nouvelle 67 (1931): 86.

publicado no Boletim de Educação Pública, mereceria, a seu juízo, “ser afixado nas 
escolas de professores de todas as escolas do mundo”.8

Não é com esse mesmo entusiasmo que a seção de resenhas do mesmo número 
da revista trata do livro de Lourenço Filho, Introdução ao Estudo da Escola Nova. 
Reagindo, talvez, contra o modo como o livro ignora a existência da Liga9, a resenha 
é lacônica. Concluindo um breve resumo da obra, afirma: “Pode-se recomendar 
o livro de M. Filho a todos os que desejam ter uma ideia, por meio de um quadro 
sinótico muito completo das relações existentes entre as numerosas manifestações 
do movimento em favor das escolas novas”10. A reação da resenha ao livro destoa 
dos elogios que, em adendo ao artigo “L’Éducation Nouvelle au Brésil”, Ferière faz 
a Lourenço. Neste artigo, depois de ter lastimado a impossibilidade de desembarque 
no Rio, qualificando o incidente como espécie de bagatela que, nas Américas, um 
viajante deveria estar preparado para enfrentar, Ferrière ressalva, em adendo: a recente 
nomeação de Lourenço Filho como diretor da Instrução Pública do Estado de São 
Paulo desautoriza o receio de um retrocesso no país, já que esse educador era “o 
mais antigo e o mais competente dos defensores da educação nova no Brasil”. Sua 
nomeação marcaria, para Ferrière, a orientação inequívoca do Brasil em direção à 
educação moderna.11

Não são, entretanto, os efusivos elogios de Ferrière aos acertos dos escolanovistas 
brasileiros e ao vanguardismo de suas iniciativas que nos interessam aqui. Antes, 
é preciso identificar, nas entrelinhas de seu texto, indícios das redes de relações 
pessoais que os tornaram possíveis. Assim, a primeira questão que se impõe diz 
respeito aos contatos de Ferrière no meio educacional brasileiro, contatos esses 
capazes de fazer chegar às suas mãos as publicações de que se valeu para compor o 
seu artigo. A primeira observação que se impõe a esse respeito tem também a forma 
de uma questão: por que essas e não outras publicações, como, por exemplo, a revista 
Educação ou a Revista do Ensino?12. Poderíamos responder dizendo que, chegado 
ao Rio, Ferrière teve acesso apenas a publicações editadas no Distrito Federal. Mas, 

8  Idem, ibidem . 
9  A revista Pour L’Ère Nouvelle é citada por Lourenço Filho, em nota de rodapé, como fonte de informação sobre as carac-
terísticas gerais da escola nova, no tópico 17 da Lição II, de Introdução ao Estudo da Escola Nova. (Manoel Bergströn Lourenço 
Filho, Introdução ao Estudo da Escola Nova (São Paulo: Companhia Melhoramentos, 1930), A revista consta também da Bibliogra-
fia que o livro indica. No entanto, em artigo publicado na revista Educação, em 1929, Lourenço Filho fala sobre a Liga. Cf Manoel 
Bergströn Lourenço Filho, “A ‘Escola Nova’”. Educação 8 (1929) 293-301.
10  “Livres”. Pour l´Ère Nouvelle 67 (1931): 102.
11  Adolphe Ferrière.. “L’Éducation nouvelle au Brésil”, Pour l’ Ère Nouvelle 67(1931): 90.
12  A revista Educação é órgão da Diretoria Geral da Instrução Pública e da Sociedade de Educação de São Paulo e a Revista 
do Ensino, da Diretoria Geral da Instrução Pública de Minas Gerais.
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nesse caso, há outra publicação que deveria ter estado em suas mãos: a revista Schola, 
órgão da Associação Brasileira de Educação. A participação de Laura Lacombe, no 
Congresso de Locarno, em 1927, e sua viagem à Suíça, onde fez cursos no Institut 
Jean Jacques Rousseau, exclui a possibilidade de que faltasse a Ferrière uma via de 
contato com a ABE. Membro muito ativo da Associação Brasileira de Educação, 
Laura Lacombe havia mesmo atuado como emissária do BIE na Primeira Conferência 
Nacional de Educação promovida pela ABE, em 1927, apresentando, no evento, uma 
memória sobre o Bureau que foi lida em Sessão Plenária. A leitura dessa memória 
teria mesmo ensejado a oportunidade de inúmeras novas adesões à instituição suíça, 
por intermédio de seu então correspondente brasileiro, Lourenço Filho.13 

É uma informação adicional, extraída de Editorial assinado por Ferrière, que nos 
pode dar uma pista importante. Nele consta que estavam em andamento contatos 
com vistas à filiação da Federação Nacional das Sociedades de Educação à Liga. 
Diz Ferrière: “Quanto ao Brasil, eu pedi a Mme Celina Padilha, secretária geral da 
Federação Nacional das Sociedades de Educação, que se ocupasse da afiliação desse 
poderoso agrupamento inovador a nossa Liga”.14 

A Federação Nacional das Sociedades de Educação aparece também referida por 
Ferrière no artigo sobre a educação nova no Brasil publicado no número de abril de 
1931. Perguntando-se sobre o impacto efetivo da Reforma Fernando de Azevedo e 
já de posse da informação de que Azevedo havia sido afastado do cargo de Diretor 
Geral da Instrução Pública pela Revolução de 1930, Ferrière reafirma sua crença na 
continuidade do movimento de renovação educacional no Brasil: é que, do entusiasmo 
do professorado com a Reforma, já teriam surgido alguns frutos. Entre eles, a criação 
da Federação Nacional das Sociedades de Educação, entidade que congregava cerca 
de vinte sociedades pedagógicas de diversos Estados do Brasil. 

Essa informação de Ferrière leva-nos a perguntar por que, até então, nenhuma 
sociedade educacional brasileira tinha se vinculado à Liga. Teria sido devido à 
inexistência de uma associação de caráter nacional? No Congresso de Elsenor, 
foi estabelecido que apenas uma associação por país poderia se filiar à Liga. Até 
1932, a Associação Brasileira de Educação (ABE) era, apesar do nome, apenas, 
13  O Boletim dá notícia da realização da I Conferência Nacional de Educação: “A sessão inaugural foi presidida por 
autoridades civis, militares e educativas. Dezessete Estados do Brasil estavam representados e o nome dos congressistas chegou 
a 200”. Depois de nomear essas seções, a notícia destaca a participação de Laura Lacombe, diretora do Colégio Jacobina do Rio 
de Janeiro, na Conferência, falando da tese que apresentou sobre a educação e a paz e de uma memória do BIE por ela enviada ao 
evento. Essa memória, lida em Sessão Geral, teria permitido, prossegue a notícia, que “nosso correspondente, Lourenço Filho nos 
ganhasse numerosas adesões” (Bulletin do Bureau International d’Éducation 7, in Pour l’Ère Nouvelle. 37 (1928): 91.
14  Adolphe Ferrière. “Editorial”, Pour l’ère nouvelle 64 (1931) :. 2.

estatutariamente, o departamento carioca da entidade. Por outro lado, é também 
possível supor que o grupo católico que deteve o controle da ABE entre 1929 e 1931 
não estivesse, por motivos religiosos, interessado em vincular-se à Liga. No Congresso 
de Locarno, em 1927, houve mesmo um bispo que proibiu a participação de seus fiéis 
no evento. 

A Federação Nacional das Sociedades de Educação (FNSE) é uma referência 
ausente na memória do movimento educacional brasileiro. Mas é oportuno reconstituir 
um pouco de sua história, pois, entre 1929 e 1931, ela aglutinou as figuras mais 
expressivas dos educadores signatários do Manifesto. Fundada por iniciativa de 
Vicente Licínio Cardoso e presidida por José Augusto, o editor, como se viu, de 
uma das publicações que chegou às mãos de Ferrière, a FNSE foi fruto de uma 
dissenção na Associação Brasileira de Educação (ABE). Com a morte de dois dos 
seus presidentes e de três membros de seu Conselho Diretor em um desastre de avião, 
em dezembro de 1928, a ABE passou a ser controlada por um grupo de educadores 
católicos. Tendo consolidado o seu domínio na entidade, esse grupo não via com 
bons olhos a organização de uma Federação. Outro era o ponto de vista de Vicente 
Licínio Cardoso, um dos presidentes da ABE, que, em 1928, planejara promovêla. 
Inicialmente, ele contara com o apoio de outros dois presidentes, Fernando Labouriau 
e Tobias Moscoso. Com a morte de ambos, em desastre de aviação, Licínio fica 
isolado. Mas não abandona o projeto de criar a Federação. Tratava-se, então, 
de promover a criação dos departamentos estaduais previstos estatutariamente, 
articulando-os ao departamento carioca. Como presidente da ABE, Vicente Licínio 
viaja por todo o Brasil, fazendo propaganda da “causa cívico-educacional”. Seu 
projeto era o de fazer do departamento carioca o elo de união entre os outros 
departamentos, alguns deles formados a partir de sociedades já existentes, como era o 
caso da Sociedade de Educação paulista, e de outros em processo de criação. Solapado 
pelo Conselho Diretor da ABE, Licínio é, no entanto, muito bem-sucedido em seus 
raids cívicos pelo país, encontrando largo apoio de educadores de vários Estados e 
sendo mesmo saudado por Anísio Teixeira, em 1930, como o líder e a voz de mais 
autoridade e de maior prestígio do movimento educacional brasileiro. Entre os apoios 
recebidos por Licínio, vale destacar o da Sociedade de Educação paulista, que passa a 
ser a grande promotora da Federação, quando o Conselho Diretor da ABE desautoriza 
Licínio a falar em seu nome. Aglutinados em torno de Licínio e do projeto da 
Federação estão alguns dos mais destacados signatários do Manifesto, como Fernando 
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de Azevedo, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Sampaio Dória, Frota Pessoa e Venâncio 
Filho. 

Os entendimentos com vistas à filiação da Federação à Ligue Internationale pour 
l’Éducation Nouvelle noticiados no número de janeiro de 1931 da revista Pour L’ère 
nouvelle podem ter sido consequência de uma das muitas viagens de Vicente Licinio 
Cardoso ao Exterior. Dando continuidade aos raids cívicos em que percorreu o país 
de norte a sul, Licínio parte para a Europa em janeiro de 1930, regressando a bordo 
do Zeppellin, em maio. Na sua partida, em entrevista aos jornais A Ordem e O Jornal, 
fala de seu interesse em lá “observar alguma coisa do grande movimento educacional 
contemporâneo”, afirmando: “Levo, pois, um programa de visitas e paradas forçadas, 
acreditando poder iniciar, além disto, um contato oportuno entre as associações 
educacionais europeias e a Federação Nacional das Sociedades de Educação”.15 

Em setembro de 1930, às vésperas da Revolução de Outubro, a Federação realiza, 
com sucesso, o seu primeiro Congresso. Em julho de 1931, Vicente Licínio Cardoso 
se suicida, convencido de que havia sido vítima da moléstia de Chagas, contraída 
em uma de suas viagens pelo interior do Brasil, e descrente das possibilidades de 
progresso para o país. 

O provável contato de Licínio com a Liga no sentido de promover a sua articulação 
com a FNSE não esgota, entretanto, a rede de relações estabelecida entre alguns dos 
mais destacados signatários do Manifesto e o movimento internacional capitaneado 
pela Liga. Como se verá, são mais visíveis as relações estabelecidas por Fernando de 
Azevedo e Lourenço Filho, como membros que foram do ‘grupo do Estado”, com os 
dirigentes do Grupo Francês de Educação Nova.
O “Grupo do Estado” e seus visitantes franceses

Em resenha sobre o livro Introdução ao Estudo da Escola Nova, publicada no jornal 
O Estado de São Paulo, em 11 de novembro de 1930, Paul Fauconnet relata que 
conhecera o autor, Lourenço Filho, três anos antes, por ocasião de um curso que viera 
ministrar na Escola Normal de São Paulo. Em 1945, João Cruz Costa rememorou 
o curso, escrevendo no âmbito dos “antigos Cursos de Conferências” que teriam 
preparado o caminho para a fundação da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da 
Universidade de São Paulo:

Creio que foi a partir de 1922, se não me engano, que tiveram início, ou mais 

15  Vicente Licínio Cardoso. Entrevista , O Jornal (1930): 2

exatamente reinício, as séries anuais de conferências de professores franceses em 
São Paulo.Todos os anos, logo nos primeiros dias de setembro, o velho ‘Estado 
de São Paulo’ anunciava nas ‘notas e informações’ a chegada de um professor da 
Sorbonne ou do Colégio de França. Na mesma notícia vinha indicado o lugar em 
que esse professor iria fazer as suas conferências. Em geral os cursos realizavam-
se no salão antiquado do Instituto Histórico, no velho  auditório da Escola Normal 
ou no salão do Jardim da Infância. Os seus alunos já se conheciam, já sabiam 
até quais as cadeiras que cada um ocupava. Não se necessitava de matrícula, 
não havia taxas nem — o que era mais interessante — essa terrível velharia e 
caceteação que constitui o que se chama ‘exames’. 16 

Cruz Costa era, então, professor catedrático na Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras da Universidade de São Paulo e o seu depoimento é peça constitutiva da 
memória institucional legada pelo grupo que, articulado em torno da figura de Júlio 
de Mesquita Filho e do jornal O Estado de São Paulo, nucleou as iniciativas que 
conduziram à fundação da Universidade. Cruz Costa diz não ter assistido aos cursos 
de 1922 e 1923 pelo motivo de ter estado ausente do país, em Paris, assistindo a 
conferências na Sorbonne, no Colégio de França e no Museu de História Natural. 
Recorda que, em 1924, provavelmente devido à Revolução desse ano, os cursos 
não aconteceram. De 1925 a 1930, os professores visitantes foram, sucessivamente, 
Piéron, para um curso de Psicologia Experimental, que acabou por ser apenas um 
curso de “psicologia ‘tout court’”, dado o estado das “velhas máquinas imprestáveis” 
do Laboratório de Psicologia Experimental; Dumas, para algumas conferências de 
Medicina e Literatura no Instituto de Higiene; Fauconnet, “o simpático sociólogo”, 
“discípulo de Durkheim”, que deu um curso sobre história do ensino francês, desde a 
Renascença até o século XIX; o Padre Yves de La Brière, “diretor da revista Études”, 
cujas conferências despertaram em Cruz Costa certo estranhamento, causando-lhe a 
“impressão de que era uma outra França que falava” nas suas conferências; Rivet e 
Pierre Janet.17 

Os Cursos de Conferências a que se refere Cruz Costa inscreviam-se em programa 
de cooperação científica cujo suporte institucional foi, na França, o Groupement des 
Universités et Grandes Écoles de France pour les relations avec l’Amérique Latine 

que teve em George Dumas o seu principal articulador no Brasil. O Groupement 
promoveu visitas de conferencistas franceses a Buenos Aires, Rio de Janeiro e São 
Paulo.

16  João Cruz Costa. “Os Antigos Cursos de Conferências. A contribuição francesa nos primórdios da fundação da Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras”, Filosofia, Ciências e Letras 9 (1945): 10.
17  Idem, ibidem.9-13
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Tomando como fonte artigo de Patrick Petitjean sobre a missão francesa e a 
fundação da Universidade de São Paulo, é possível estabelecer a cronologia das 
iniciativas do Groupement no Brasil, mapeando a rede de relações franco-brasileiras 
que se configurou em torno delas. A primeira viagem de Dumas ao país deu-se em 
1908, ocasião em que faz, no Rio de Janeiro, dez conferências sobre psicologia. 
Desde 1922, o Instituto Franco Brasileiro de Alta Cultura, com sede no Rio, recebe 
conferencistas franceses e Dumas organiza a passagem deles por São Paulo. É no 
âmbito dessa iniciativa que se dão os cursos de Pierre Janet, George Dumas e Chiray, 
em 1922; Henri Abraham e Henri Piéron, em 1923; Emile Marchoux e Paul Janet, 
em 1925.Eram conferências de cultura científica geral dirigidas a uma sociedade 
“esclarecida”, realizadas com estrutura de apoio local frágil. A partir de 1925, com 
a criação de um Instituto Técnico Franco-Paulista (ITFP), cujo objetivo era difundir 
a cultura técnica francesa, foram organizadas conferências sobre temas precisos, 
de escolha paulista, ficando Dumas incumbido da responsabilidade de encontrar o 
professor adaptado à demanda.18 

É no âmbito dessa iniciativa que, segundo Petitjean, Piéron vem a São Paulo, em 
1926, dar na Escola Normal o curso de que se recorda Cruz Costa. No mesmo ano e 
no âmbito da mesma iniciativa, vieram outros especialistas: George Kuss (medicina 
sanitária) que deu curso no Instituto de Higiene; Alexandre Manduit (eletrotécnica), 
na Escola Politécnica; Henri Laugier, (fisiologia) na Faculdade de Medicina. Este 
último conferencista merece um registro adicional às informações de Petitjean: 
Laugier presidia, no ano em que veio a São Paulo, a Association des Compagnons de 
l’Université Nouvelle, organização que, abraçando a bandeira da escola única, teve 
um papel central na campanha por uma reforma de conjunto da organização escolar 
francesa, participando, ao lado de sindicatos, partidos políticos e outras associações, 
das instâncias nas quais se elaboraram progressivamente os compromissos entre os 
diferentes interesses em jogo.19 

A demanda paulista dirigida a Dumas, informa Petijean, era a de que quatro 
professores viessem a cada ano para as seguintes especialidades: medicina, higiene, 
pedagogia e ciências naturais. É respondendo a uma dessas demandas que Fauconnet 
vem a São Paulo, em 1927. Mas, desde 1926, outros conferencistas franceses 
18  Patrick.Petitjean “Autour de la mission française pour la création de l’Université de São Paulo(1934)”. In Science and 
Empires. Historical Studies about Scientific Development and European Expansion, ed. Patrick Petitjean et alii,. (Dordrecht/Bos-
ton/London: Kluwer Academic Publishers, 1992).
19  Cf. Jean-Pierre Briand e Jean-Michel Chapoulie. Les Collèges du peuple. L’enseignement primaire supérieur et le déve-
loppement de la scolarité prolongée sous la IIIe République. ( Fontenay-Saint Cloud: CNRS,INRP,ENS, 1992), 407.

continuam a chegar a São Paulo de passagem, convidados para Buenos Aires e para o 
Rio de Janeiro. 

Apesar da variação de nomenclatura e da transitoriedade das instituições criadas, os 
visitantes envolvidos gravitam em torno de alguns poucos personagens: de um lado, 
Dumas e sua rede de relações na França (de resto também pouco institucionalizadas, 
segundo Petitjean ); de outro, personagens que, como evidencia Limongi20, 
constituíam o “círculo de educadores, editores e escritores que giravam em torno 
da empresa jornalística O Estado de São Paulo”. Articulado em torno de Júlio de 
Mesquita Filho, diretor proprietário do jornal O Estado de São Paulo, esse círculo 
se constituiu tomando iniciativas políticas e culturais, como a organização da Liga 
Nacionalista de São Paulo, da Sociedade de Educação, do Partido Democrático, 
e a fundação da Universidade de São Paulo. Nesse círculo, ocuparam posições de 
considerável importância pelo menos oito dos signatários do Manifesto: Júlio de 
Mesquita Filho, Fernando de Azevedo, Sampaio Dória, Lourenço Filho, Raul Briquet, 
Roldão Lopes de Barros, Noemy Silveira e Almeida Junior. E é nesse mesmo círculo 
que se desenha outra rede de relações: a que articula Fernando de Azevedo e Lourenço 
Filho a Fauconnet e Piéron, dirigentes, como se verá, do Grupo Francês da Educação 
Nova.

Essa rede de relações começa a ganhar nitidez a partir das informações reunidas 
por Fernando Limongi sobre a composição do círculo de educadores envolvidos na 
fundação da Universidade de São Paulo. Elas põem em cena Lourenço Filho, trazendo 
um depoimento seu em que, falando das visitas de Dumas a São Paulo, refere a Escola 
Normal como centro de algumas de suas palestras e a redação do jornal O Estado de 
São Paulo como sendo o “local de conversas menos formais sobre cultura”. Essas 
conversas funcionavam — diz Lourenço — como “um pequeno seminário de debates 
sobre a vida social, política, literária e científica.” Na redação do jornal “se reuniam 
à tarde e à noite, como num clube de cultura, professores de escolas superiores, 
profissionais liberais, em geral colaboradores do jornal e mesmo redatores de outros 
periódicos”.21

Lourenço Filho começa a trabalhar no jornal O Estado de São Paulo em 1919, 
passando, a partir de então, a conviver com Júlio de Mesquita, Júlio de Mesquita 

20  Fernando Limongi “Mentores e Clientelas da Universidade de São Paulo”. In História das Ciências So-
ciais no Brasil I, ed. Sergio Miceli (São Paulo: Vértice, Editora Revista dos Tribunais, IDESP, 1989),112. 
21  Manoel B. Lourenço Filho. “Depoimento a Heládio Antunha”, apud Fernando Limongi, ibidem, 1989, 112 - 146. 



92 93

Filho e outros redatores, repórteres e colaboradores. Ao longo de sua trajetória nas 
décadas de 1910 e 1920, sedimenta laços de amizade e de parceria profissional com 
Almeida Junior e Sampaio Dória, que foram, inicialmente, seus professores e, mais 
tarde, seriam seus sócios no Liceu Nacional Rio Branco, onde Lourenço organizou 
classes experimentais pautadas em preceitos escolanovistas. Nesse empreendimento, 
estará também associado a Roldão Lopes de Barros, que havia sido seu aluno na 
Escola Normal. Todos eles pertenceram aos quadros da Sociedade de Educação, 
entidade que congregava uma parcela influente de educadores paulistas. Por ocasião 
das conferências de Piéron e Fauconnet na Escola Normal, Lourenço é o professor de 
Psicologia e Pedagogia dessa instituição. Após a visita de Piéron, e motivado, talvez, 
por ela, reabre, reequipado, o Laboratório de Psicologia Experimental, substituindo 
as “velhas máquinas emprestáveis” referidas por Cruz Costa. No Laboratório contará 
com a colaboração de Noemy Silveira. Ainda em 1927, começa a organizar, para a 
Companhia Melhoramentos, a coleção Biblioteca de Educação, cujo primeiro volume 
é um livro de Piéron, Psicologia Experimental 22. Em 27 de outubro de 1930, algumas 
semanas após a ascensão de Getúlio Vargas ao Governo Federal, assume o posto de 
Diretor Geral da Instrução Pública do Estado de São Paulo. Cria então o Serviço de 
Psicologia Aplicada, onde contará com a colaboração de Noemy Silveira.

Mas é a visita de Fauconnet, em 1927, que parece ter produzido laços mais estreitos 
e estáveis com Azevedo e Lourenço Filho. A intensidade desses laços pode também 
ser medida pela frequência e pela quantidade de artigos de sua autoria publicados no 
jornal O Estado de São Paulo, muitos deles transcritos na revista Educação. Petitjean 
informa que, de 1928 a 1930, Fauconnet publica uma vintena de artigos por ano 
nas páginas do jornal.23 A revista Educação, de cuja Comissão de Redação participa 
Lourenço Filho, transcreve, na seção Através de Revistas e Jornais, alguns desses 
artigos. A partir dessas transcrições evidencia-se que a colaboração de Fauconnet no 
jornal prolongou-se até pelo menos 1932. Em 1927, a revista publica, na forma de 
artigo, texto de conferência proferida por Fauconnet na Sociedade de Educação, em 
setembro desse ano.24 A conferência dá índices acerca da natureza das relações de 
Fauconnet com o público que assistia a ela. Dirigindo-se a ele, Fauconnet não somente 
se evidencia informado sobre questões relativas à situação educacional paulista, como 
22  De 1927 a 1930, a coleção dirigida por Lourenço Filho publica 12 títulos, 7 dos quais traduções. Entre estas, destaco 
Psicologia Experimental, de Henri Piéron, e A lei biogenética e a escola ativa, de Adolphe Ferrière.
23  Patrick Petitjean, op.cit. 344.
24  Paul Fauconnet . “Estrutura e Organização das Universidades Francesas”, Educação 1-2 (1927):113-
126.

dá vários índices de que as informações de que dispunha eram provenientes de seus 
contatos pessoais em São Paulo. Chega mesmo a falar de “alguns amigos”, aos quais 
já teria manifestado a sua disposição de fazer um estudo “do problema de cultura 
particular de São Paulo”, trazendo a sua “pequena contribuição” para a questão que 
sabia estar “na ordem do dia”: “a organização de uma universidade”( Fauconnet, 1927, 
p. 114).

Citando matéria publicada no jornal O Estado de São Paulo em 28 de setembro 
de 1927, Limongi informa que Fauconnet ministrou conferências públicas “’durante 
cerca de dois meses na Escola Normal da Praça, sob os auspícios do Instituto Franco 
Brasileiro de Alta Cultura”. Além dessas conferências, “’o eminente sociólogo 
manteve palestras semanais de consulta e discussão, sobre assuntos educativos com 
os professores desse estabelecimento de ensino’”. Por ocasião de homenagem que a 
instituição lhe prestou, Fauconnet foi “saudado por Lourenço Filho que o brindou com 
livros de Euclides da Cunha, Alberto Torres e Oliveira Viana”.25

Do circuito mais restrito das relações de amizade que Fauconnet estabeleceu em 
São Paulo participou também, muito provavelmente, Fernando de Azevedo, cujas 
ligações com o jornal O Estado de São Paulo são bastante conhecidas. Na própria 
avaliação de Azevedo, é o prestígio que lhe confere a condução do Inquérito sobre 
a Instrução Pública paulista nas páginas do jornal que o credencia para ocupar, 
convidado por Antonio Prado Junior, o cargo de Diretor Geral da Instrução Pública no 
Distrito Federal26. Azevedo talvez não tenha feito parte da seleta audiência dos Cursos 
de Conferências de que se recorda Cruz Costa, na medida em que, de 1927 a 1930, 
está ausente de São Paulo, no Rio de Janeiro, absorvido pelo tumultuado processo de 
aprovação e implantação da Reforma da Instrução Pública. Mas, mesmo que não tenha 
conhecido pessoalmente Fauconnet, Azevedo foi um leitor atento das obras desse 
discípulo de Durkheim, a quem se deve a publicação póstuma dos livros deste sobre 
educação. Segundo Maria Rita de Almeida Toledo, Fauconnet e Durkheim são os 
autores que desenham os contornos do programa metodológico da obra de Azevedo, 
A Cultura Brasileira. Segundo Toledo, Azevedo teria ido buscar apoio em Fauconnet 
para “articular os conceitos de civilização e cultura, para introduzir o conceito de 
educação e articulá-lo ao de cultura, assim como para demonstrar a fertilidade do 

25  Fernando Limongi, op. cit, 147
26  Fernando de Azevedo, A Educação Pública em São Paulo. Problemas e discussões. (São Paulo: Com-
panhia Editora Nacional,1937) XXVI.
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estudo da cultura realizado a partir da educação”.27

O Grupo Francês de Educação Nova (GFEN) e o Congresso de Nice

Em artigo que faz uma espécie de balanço do movimento pedagógico da primeira 
metade do século XX, Freinet avalia que a ação da Ligue Internationale pour 
l’Éducation Nouvelle havia sido drasticamente reduzida por ela não ter querido ou 
não ter podido reconhecer “o aporte excepcional da pedagogia soviética”. Lastimando 
que a Liga não tivesse correspondido às esperanças nela depositadas, atribui o fato 
ao enfraquecimento do Grupo Francês de Educação Nova, a que ele próprio se aliara 
nos anos 1930. É assim que, isolado na Liga, e não conseguindo enraizar-se nos 
núcleos departamentais por todo o país, o GFEN perde espaço na França para outras 
organizações.28 

Mas, no início dos anos 1930, o Grupo Francês de Educação Nova está em pleno 
apogeu, fortalecido que foi pelas deliberações tomadas no Congresso de Elsenor. 
Tendo sido encarregado da organização do Congresso de Nice, o GFEN estreita ainda 
mais os laços com organizações francesas de objetivos similares. Segundo histórico 
publicado na revista Pour l’Ère Nouvelle, em 193829, a preparação desse Congresso 
foi ocasião e instrumento de um intenso esforço de propaganda nas diversas regiões 
da França por meio de inúmeras sessões de trabalho, desencadeando formas de 
colaboração “com os grupos cuja ação se exercia, parcial ou completamente, na 
mesma direção que o seu”; grupos com os quais as oportunidades de colaboração 
foram numerosas. As relações estabelecidas foram, então, ainda segundo o mesmo 
histórico, “particularmente ativas e cordiais com os membros de La Nouvelle 
Éducation, do Bureau Français d’Éducation, da Societé de Pédagogie, dos 
“Compagnons de l’Université Nouvelle”, (...) do L’Imprimérie à l’École” e mais 
alguns outros.

Em artigo publicado em dezembro de 1929 no jornal O Estado de São Paulo e 
transcrito, em março do ano seguinte, na revista Educação, Fauconnet observava que 
o Congresso de Elsenor tivera pouca participação francesa. O grupo francês que ele 
então dirigia não era - dizia - ainda nem “muito numeroso, nem muito ativo”. Além 
disso, o GFEN vinha “guardando uma prudente reserva em matéria pedagógica”, 

27  Maria Rita de A. Toledo. Fernando de Azevedo e a cultura brasileira ou As Aventuras e Desventuras 
do Criador e da Criatura (São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 1995), 138. 
28  Celestin Freinet. “Coup d’oeil pédagogique sur le demi siècle qui finit”, L’Éducateur 7 (1950), 149-150.
29  Paul Langevin et alii. “Le Groupe Français d’Éducation Nouvelle et La Révue ‘ Pour l’Ère Nouvelle’ ”. Pour l’Ère Nou-
velle 135 (1938) 39-70.

preocupando-se menos “com os problemas psicológicos (estudo da criança, métodos 
de ensino)”, como os de que tratava “com predileção a Liga, do que com os problemas 
de política escolar (escola única e questões conexas) com os quais por várias vezes” já 
havia ele entretido os seus leitores brasileiros. A realização do congresso seguinte, em 
Nice, deveria mudar essa situação. Como os seus compatriotas se interessavam “por 
tudo o que diz respeito à educação”, era previsível que o congresso seguinte contasse 
com presença majoritária de franceses. Seria uma excelente oportunidade, concluía, 
“para confrontar com as ideias francesas” as “inspirações” do movimento que, até 
então, pareciam-lhe vir predominantemente de países não latinos.30

A previsão de Fauconnet realizou-se. No Congresso de Nice, a presença dos 
franceses foi marcante, o que pôs em evidência as diferenças de orientação que o 
movimento da Liga abrigava. Comentando-as na revista Pour L’Ère Nouvelle, Ferrière 
chega a dizer, em tom de brincadeira, que, devido à barreira da língua, o evento havia 
abrigado três congressos paralelos: um inglês, outro francês e ainda um outro, alemão. 
A barreira da língua tinha, do seu ponto de vista, consequências mais amplas: os 
anglo-saxões mantinham, a respeito dos mais importantes movimentos pedagógicos 
da Europa continental, uma ignorância estupefaciente. Mas não eram apenas barreiras 
linguísticas que diferenciavam as posições dos congressistas. Havia entre eles — dizia 
- divergências em pelo menos três domínios: o da ciência psicológica, o da religião 
e o da prática pedagógica. Os franceses haviam marcado a sua diferença nos dois 
primeiros desses domínios. Embora, infere-se, Ferrière se sentisse especialmente 
visado no campo religioso, é no domínio da psicologia que as divergências parecem 
tê-lo incomodado mais. Diz ele:

Fora da França a totalidade dos pedagogos admite a lei biogenética: paralelismo 
aproximativo entre o desenvolvimento da criança e o da raça. Freud, C. G. Jung, 
etc, falam correntemente de arqueopsiquismo. Ora, a tradição científica filha 
do materialismo de 1850 não encontrou nada paralelo sob o seu microscópio. 
Portanto, ela nega esse paralelismo. (.....) No Congresso, M. Wallon – um de 
nossos ‘campeões’ mais argutos e o mais à esquerda no domínio das ideias 
(influência de sua visita à 

U.R.S.S.?) a qualificou de ilusão. 31 

O tema central do Congresso que, como se viu, punha em cena a relação entre 
educação e sociedade, já demarcava uma diferença de orientação, marcando distância 
30  Paul Fauconnet. “O Congresso de Elsenor”, Educação X, 3 (1930) 332-333. 
31  Adolphe Ferrière. “En marge du Congrès”, Pour l’Ère Nouvelle 81 (1932) 235.
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com relação aos temários dos Congressos precedentes. Escolhido pelo Grupo Francês 
de Educação Nova, o tema já sinalizava para uma mudança de orientação. Expressa 
pelo presidente do Congresso, Langevin, na Conferência com que abriu os trabalhos 
da 1a Seção, “Educação Geral e Educação Profissional”, essa mudança de orientação 
tinha um perfil nítido: a íntima conexão entre o problema da educação e o problema 
da justiça social. Havia sido mesmo a consciência a respeito dessa íntima conexão que 
havia -diz Langevin - determinado a escolha, pelo grupo francês, do tema central do 
Congresso. A Conferência de Langevin e a participação concentrada dos dirigentes 
do G.F.E.N, Piéron e Wallon, na 1a Seção, trouxeram para o coração do movimento 
o tema da articulação entre cultura geral e orientação profissional, um dos problemas 
considerados conexos à questão da escola única a que se referira Fauconnet. Estranho 
às outras orientações presentes na Liga, o tema punha em evidência os marcos que 
balizavam o interesse do GFEN no movimento pela escola nova. Os novos recursos 
que as novas orientações pedagógicas difundidas pela Liga tornavam disponíveis só 
teriam sentido na medida em que tornassem mais fácil o equacionamento de questões 
de justiça social.32 

A participação concentrada dos dirigentes do GFEN em uma Seção cujas discussões 
abordavam problemas de política escolar trazia para o centro dos debates as questões 
que Fauconnet dissera serem dominantes no movimento escolanovista francês: 
problemas de política escolar que abrangiam um conjunto de questões conexas à 
problemática da escola única. Pelo teor dessas falas, pelos temas que elegem e pelo 
tratamento que dão a eles, é possível identificar o que, nelas, corresponde ao âmago 
do que Fauconnet chamou de “questões conexas” ao problema da escola única: a 
redefinição dos termos da relação entre cultura geral e cultura profissional. 

“O problema da cultura geral” foi o tema da Conferência de Langevin, “Cultura 
geral e orientação profissional”, o tema de Wallon33; e “Como criar uma cultura 
adaptada à época moderna”, o de Piéron.34 Todas essas falas deslocaram o eixo 
dos debates, não somente pelos temas de que trataram, mas também pelas novas 
referências teóricas e doutrinárias que traziam ao debate. Mas foi, sem dúvida, a 
conferência de Wallon a que de modo mais explícito e radical incidiu criticamente 
nos postulados da Liga. Ela punha por terra não somente o referido paralelismo entre 
desenvolvimento da espécie e desenvolvimento do indivíduo referido por Ferrière, 
32  Cf. Paul Langevin “Le problème de la culture générale”, Pour l’ Ère Nouvelle 81 (1932) 239-245. 
33  Henri Wallon. “ Culture génerale et orientation professionnelle”, Pour l’Ère Nouvelle 81 (1932) 245-252.
34  Henri PIéron. “Comment créer une culture adaptée à l’époque moderne”, Pour l’Ère Nouvelle 81 (1932): 265-269. 

como também criticava os fundamentos e os princípios que regiam a atuação da Liga. 
A Conferência punha em questão a efetividade política de uma campanha centrada 
apenas no respeito à natureza da criança, considerando-a insuficiente. A campanha era 
justa, ela havia sido até mesmo útil, em um primeiro momento, mas era necessário 
avançar. Tal avanço supunha a redefinição de um conceito chave: o de aptidão. Não 
era possível falar em aptidão pura. O conceito supunha a relação com um objeto 
determinado e esse objeto não poderia ser pensado transistoricamente.35

A seção “Educação Geral e Educação Profissional” funcionou todas as manhãs, de 
1 a 11 de agosto, e foi integrada por dez especialistas de diferentes nacionalidades: 
escoceses, belgas, japoneses, tchecos, alemães, franceses e um brasileiro: Lourenço 
Filho.36

Os congressos promovidos pela Liga organizavam-se prevendo três tipos de 
atividade: grandes conferências, seções de estudo e cursos. Descrevendo-os, Ferrière 
dizia que se assemelhavam mais a cursos de férias que propriamente a Congressos 
e que as discussões, introduzidas por especialistas, eram a parte mais interessante 
do evento. As grandes conferências eram precedidas por peças de música vocal ou 
instrumental e a elas se seguiam as sessões de estudo. Elas eram temáticas e contavam 
com a participação de especialistas de diferentes países, que deveriam inscrever-se 
previamente, de modo que um resumo do trabalho de cada um pudesse ser distribuído 
com antecedência para os participantes.

Não é o caso, aqui, de nomear todos os especialistas inscritos na sessão “Educação 
Geral e Educação Profissional”. Mas é preciso registrar que, entre os especialistas 
franceses que a compõem, está, ao lado de Piéron e Wallon, Laugier, o então 
presidente da combativa associação que vinha, desde a década anterior, liderando o 
movimento pela escola única na França: os Compagnons de l’Université Nouvelle..37 

Teria Lourenço Filho efetivamente comparecido ao Congresso? Embora seja 
interessante saber se ele esteve efetivamente presente e qual o teor de sua provável 
intervenção, a sua simples inscrição na 1a Seção do Congresso traz elementos para 
uma reflexão sobre o seu lugar de inserção no movimento internacional pela Escola 

35  Cf.Henri Wallon op.cit. 248.
36  O nome “Filho” consta como integrante dessa Seção na programação do Congresso divulgada na primeira página do nú-
mero de junho de 1932 da revista Pour l’Ère Nouvelle.
37  Como se viu, Laugier foi um dos professores visitantes que esteve também em São Paulo, trazido por Dumas, para confe-
rências de fisiologia na Faculdade de Medicina, em 1925. Sobre os Compagnons, ver Olivier Loubes, L’École et la Patrie, Histoire 
d’un déchantement. 1914-1940 (Paris, Belin, 2001); Jean-Pierre Briand e JeanMichel Chapoulie, op.cit. 
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Nova. Dado o perfil de Lourenço, a escolha da seção não parece ter sido fruto de 
ausência de outra opção, na medida em que também havia no Congresso uma seção de 
Psicologia da Criança. Mercé aos intercâmbios e viagens dos pedagogos brasileiros, os 
textos dos autores da Nova Educación editáronse no Brasil desde os anos trinta. 

Aquí, un dos textos de Claparède, introducido por Lourenço Filho.

Além disso, tratou-se de escolha informada, já que ele certamente dispunha de 
informações privilegiadas sobre o movimento, devido a seus contatos pessoais com 
Fauconnet e Piéron e ao acesso que teve aos artigos que o primeiro publicou no 
Brasil, parte deles transcrita em revista de cuja Comissão Editorial fazia parte. Esses 
elementos apontam para o enraizamento de suas preocupações escolanovistas — 
como os testes, a orientação profissional e a psicologia — na vertente francesa desse 
movimento e, por essa via, para sua inserção no debate em torno do tema da escola 
única. 

Mas que extensão teria esse enraizamento? Estaria Lourenço Filho de algum modo 
partilhando concepções de Langevin, Wallon, Piéron ou Laugier? Qual a sua posição 
face às divergências que se manifestaram no Congresso de Nice? 

Nas páginas do jornal O Estado de São Paulo, Fauconnet publica um elogioso artigo 
sobre o livro de Lourenço Filho, Introdução ao Estudo da Escola Nova, editado alguns 

meses depois do Congresso de Elsenor e alguns anos antes do Congresso de Nice. O 
artigo será posteriormente incorporado ao livro, como espécie de apresentação. Nele, 
Fauconnet corrige o que lhe parece serem algumas distorções na compreensão de 
Lourenço sobre o movimento escolanovista. Depois de referir-se à definição de escola 
nova, apresentada na 1a lição do livro, Fauconnet afirma:

A essa definição, eu faria apenas um reparo: uma síntese muito ampla, ela quer 
generosamente englobar a generalidade das tendências de reforma escolar, que 
hoje observamos em todo o mundo. 
Por exemplo, a reivindicação propriamente francesa da ‘Escola Única’ não me 
parece ter ligação com o movimento da Escola Nova. Confesso também que 
a filosofia que o sr. Lourenço Filho chama de ‘neovitalista’ não me parece ter 
contribuído, tanto quanto afirma, para orientar a pedagogia nova, que eu julgo 
independente de toda e qualquer filosofia particular, mais do que isso, conciliável 
com os mais diversos e mesmo mais opostos sistemas.38

As críticas de Fauconnet sobre a inclusão da “reivindicação propriamente francesa 
da ‘Escola Única’” ao movimento da Escola Nova parecem retomar o que ele próprio 
afirmara, alguns meses antes, em artigo já referido aqui, sobre a prudente reserva em 
matéria pedagógica que o grupo francês no seu entender guardava, até então, com 
relação às tendências predominantes na Liga. O modo pelo qual, no livro, Lourenço 
Filho traz a questão da escola única para o centro do movimento, apresentando-a como 
a primeira de suas consequências, deve ter provocado as críticas de Fauconnet sobre 
a impropriedade da inclusão feita. Tal inclusão deve ter-lhe parecido problemática 
por duas razões: pelo tratamento que o livro dá ao tema e pela importância que o 
livro confere ao que chama de “filosofia neovitalista”, na configuração do perfil do 
movimento. Em ambos os casos, era a própria imagem do grupo francês que aparecia 
distorcida: o envolvimento do grupo com a campanha pela escola única na França via-
se reduzido, no livro, a uma questão restrita “às velhas nações da Europa”; além disso, 
na medida em que era uma seção da Liga, o grupo via-se, à sua revelia, engolfado pelo 
que Lourenço Filho chamava “filosofia neovitalista”.

Fauconnet faz ainda mais alguns reparos ao livro de Lourenço Filho, referindo-
se, inicialmente, a “dois pontos importantes” sobre os quais o “pedagogo brasileiro” 
não lhe parecia ter insistido suficientemente. Lourenço Filho– diz - deveria ter 
38  Paul Fauconnet. “Apresentação”, 1930. In Introdução ao Estudo da Escola Nova”,Manoel Bergstrom Lourenço Filho (São 
Paulo: Companhia Melhoramentos, s/d) XI-XIV.
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apontado para os riscos que o anti-intelectualismo da escola nova representava para os 
“interesses da cultura desinteressada”. Além disso, o livro deveria ter marcado mais a 
influência das “filosofias aparentadas com o pragmatismo americano” no movimento, 
filosofia essa, de resto, acrescentava, muito ao gosto dos franceses.39 

Uma última crítica integrava, ainda, o rol dos reparos feitos por Fauconnet ao 
livro. Essa crítica é, aqui, especialmente relevante, pois explicita uma das principais 
divergências do grupo francês relativamente às orientações até então dominantes na 
Liga. Diz Fauconnet:

Outro dogma essencial da Escola nova é o do respeito devido à liberdade 
da criança. A educação tradicional tinha a pretensão, talvez abusiva, de 
‘formar a criança’. Atualmente não se quer senão que a criança ‘cresça’, que 
seu desenvolvimento espontâneo seja favorecido, num meio apropriado. 
Praticamente, aí está uma tendência excelente, que não posso deixar de aplaudir. 
mas, teoricamente, a ‘mística’ da liberdade da criança tem os defeitos de todos os 
princípios místicos. De onde vem essa mística, que é incontestavelmente um dos 
pontos principais dessa nova pedagogia? Lamento que o sr. Lourenço Filho não 
tenha abordado mais esse problema, tão interessante”.40 

A oposição entre tendências místicas e racionalistas foi, na percepção dos 
participantes do Congresso de Nice, uma das linhas divisórias que demarcou a 
diversidade de posições que se manifestaram no evento. No parecer de um deles, 
tal foi o grau de divergência nesse evento que, no seu parecer, o Congresso seguinte 
deveria aprofundar os debates, examinando as questões à luz do problema da 
psicologia dos povos. Para alguns militantes da Liga, como Fauconnet, que já falavam 
das divisões existentes no movimento em período anterior à realização do Congresso, 
a clivagem era de natureza conceitual, incidindo sobre concepções de infância, de 
cultura e de educação. No centro da clivagem, está a oposição dos conceitos de 
“desenvolvimento” e de “iniciação”. Apropriando-se dessa oposição, Fernando de 
Azevedo, referindo Fauconnet, diz que a infância não é apenas “desenvolvimento’, 
é também uma “iniciação”. Seria necessário que a criança fosse “penetrando pouco 
a pouco em uma civilização que ela encontra já feita. Esta penetração é laboriosa. 
De certo modo toda iniciação é uma violência feita à natureza da criança ou do 
adolescente”.41 

39  idem, ibidem.
40  Idem, ibidem.
41  Fernando de Azevedo. A Cultura Brasileira (Brasília: Editora da Universidade de Brasília , 1963) , 671. 

Evidenciando relação de proximidade intelectual com Fauconnet, Azevedo utiliza 
conceitos do sociólogo francês para distinguir dois sentidos de educação nova, 
optando pela acepção por esse defendida: nessa acepção, a educação nova poria o 
“acento” exatamente na iniciação e não no desenvolvimento (...) procurando não só 
compreender as necessidades do indivíduo através das da comunidade senão também 
organizar a escola como uma comunidade de vida”.42

Os laços criados entre Fernando de Azevedo e membros do GFEN ficam também 
evidentes na relação editor-autor que se estabelece entre o primeiro e Piéron e Wallon. 
Como editor da coleção Atualidades Pedagógicas para a Companhia Editora Nacional, 
Azevedo publica, em 1935, com tiragens de 3000 exemplares, um livro de Piéron, 
Psicologia do comportamento, e outro de Wallon, Princípios de psicologia aplicada. 
Estavam programados na coleção dois livros de Ferrière, Autonomia dos escolares e A 
Escola Nova na América Latina. Eles saem, entretanto, da lista de futuras publicações 
em 1935. 43

Mas é exatamente a presença de Laugier entre os especialistas franceses que 
participaram da seção em que Lourenço se inscreveu que pode nos levar a mais 
uma das perguntas deste texto. Teria tido Fernando de Azevedo acesso, para redigir 
o Manifesto, a informações sobre a Association des Compagnons de l’Université 
Nouvelle ? Essa associação recebeu tratamento diferenciado na revista Pour l’Ère 
Nouvelle, tendo suas iniciativas e suas bandeiras de luta bastante divulgadas pelo 
periódico. Essa revista não era, entretanto, a única fonte na qual Azevedo pode 
ter obtido informações sobre o plano de organização do ensino francês que essa 
associação defendeu. Além de muitas outras possiblidades - (pense-se nas relações 
de Azevedo com Fauconnet; na visita de Laugier a São Paulo, trazido por Dumas; 
no acompanhamento que o jornal O Estado de São Paulo fazia dos debates franceses 
sobre assunto tão polêmico; nos artigos que os visitantes franceses publicaram no 
mesmo jornal)- estão os documentos publicados pelos Compagnons em forma de 
livro44 e a revista por eles publicada, l’ Université Nouvelle. Caso Azevedo tenha tido 
a oportunidade de ler essas publicações, teria tido a possibilidade de nelas encontrar 
todas as tópicas que estruturaram o Manifesto.
42  Idem, ibidem.
43  Agradeço a Maria Rita de Almeida Toledo por essas informações. Cf, a respeito, Maria Rita de A Toledo. Coleção Atuali-
dades Pedagógicas. Do projeto político ao projeto editorial (1931-1981). (São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2020) 
424.
44  Laugier et allii. Les compagnons: l’ Université Nouvelle, I: Les principes; II: Les applications de la doctrine (Paris, Librai-
rie Fisbacher, 1918 et 1919).
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Não há espaço neste artigo para comparar os textos produzidos pelos participantes 
da Association des Compagnons de l’Université Nouvelle ao Manifesto. Mas deixo 
aqui essa indicação para futuras explorações, tal o grau de similaridade entre ambos45. 
Espero que este artigo tenha feito o mais difícil: evidenciar que essa comparação 
é pertinente, porque materialmente sustentada por redes de relações pessoais e 
institucionais que configuram um circuito de circulação de modelos e de objetos 
culturais. 

Uma última questão. Não é de todo impossível que a provável intervenção de 
Lourenço Filho no Congresso de Nice tenha sido pautada no Manifesto, já que 
Lourenço era um de seus signatários e que o evento foi realizado alguns meses depois 
de seu lançamento. Nesse caso, sua fala não destoaria das preocupações de seus 
companheiros franceses de Seção. No entanto, essa hipótese se fragiliza, a julgar pelo 
que Lourenço escreveu sobre escola única, alguns anos antes, em sua Introdução ao 
Estudo da Escola Nova. O livro trata, como se viu, da escola única como problema 
restrito às “velhas nações da Europa”. Nessas nações de “tradições aristocráticas”, 
a questão da escola única se impunha devido à existência de “duas organizações 
de ensino oficial paralelas”. No Brasil, ao contrário, as escolas não distinguiam as 
crianças “pelo seu nascimento, raça, cor, profissão dos pais, nacionalidade ou religião” 
e, por isso, como em todos os países da América, “a questão da escola única era 
inexistente”.46

A compreensão de Lourenço Filho é, no mínimo, curiosa, se contrastada com a 
que figura nos textos em que Fernando de Azevedo justifica a Reforma de 192846 e 
se comparada com a formulação que o Manifesto dará à questão, alguns poucos anos 
depois. Somente na quinta edição do livro, publicada em 1942, o assunto merece 
algum reparo. Lourenço Filho não altera o texto, porém, contentando-se em adicionar-
lhe uma nota explicativa. A nota é, aliás, muito pouco elucidativa, limitando-se a 
afirmar que “a situação antes referida” havia sido modificada em muitos pontos, como 
resultado do “aproveitamento da escola, como instrumento de reforma política, nos 
últimos anos”. Mas ela diz muito sobre os posicionamentos políticos de Lourenço: 
citando, indiscriminadamente, a Itália, a Alemanha, a Rússia e “ainda outros países” 

45  Agradeço a Pierre Caspard que, em conversa sobre a pesquisa que eu vinha realizando na Biblioteca 
do INRP, sugeriu-me a consulta da revista L’Université Nouvelle, órgão dos Compagnons de l’ Université 
Nouvelle. 47 Manoel Bergstrom Lourenço Filho. Introdução ao Estudo da Escola Nova. (São Paulo: Compa-
nhia Melhoramentos s/d), 23.
46  Fernando de Azevedo. Novos Caminhos e Novos Fins. (São Paulo: Companhia Editora Nacional 1931): 30. 

como exemplos de nações que teriam usado a escola como “instrumento de reforma 
política”, ele nada diz sobre as diferenças políticas existentes nos usos referidos, 
acrescentando apenas que a “tendência geral” neles manifesta apontava “para a 
unicidade da escola no sentido de oportunidades iguais de educação para todos”.47

A partir dos traballos pioneiros nos que interviu a profesora Marta de Carvalho, as 
investigaçôes sobre as relacións entre a pedagoxía no Brasil e as correntes pedagóxicas 
internacionais vén sendo fértil campo de coñecemento.
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PELO ENSINO PÚBLICO,

LEIGO E GRATUITO

Marta Maria Chagas de Carvalho (* 
RESUMO: O artigo propõe que a laicidade 
do ensino seja considerada, no contexto 
do atuar’ processo constituinte. questão 
decisivamente e relevante para a 
definição do caráter da educação pública, 
numa sociedade democrática. Com esta 
finalidade, examina o sentido político 
que assumiu a defesa da escola leiga nos 
anos 30, Em seguida. retoma a questão 
nos debates constitucionais em curso. 
criticando a posição da Igreja Católica etn 
favor da destinação de recursos públicos 
para escotas confessionais,

ABSTRACTf, The articye argues that 
the question of secularity of education 
should be considered (in the context of 
today’s constitational debates) to be of 
decisive importance for the definition 
of public education in a democratic 
society. With this aim in mind, the 
article exanimes the political significante 
of the defence of lay schools in Brazil in 
the 1930’s. It goes on to reconsider the 
same problem in today’s constitutional 
criticising the Catholic Church’s detence 
of the use of public money for the 
support ff religious schools

 

Em fevereiro de 1934, realiza-se em Fortaleza a VI Conferência Nacional de 
Educação, promovida pela Associação Brasileira de Educação — ABE, fundada 

no Rio de Janeiro em 1924 por um grupo de intelectuais convictos de que 
na educação residia a chave para a solução dos problemas brasileiros. A 

Conferência é palco de conflito acirrado entre os defensores do ensino laico, 
então sediados na AB.E. e católicos. aliados a integralistas.

A sessão de 7 de fevereiro chegou a ser suspensa. Noticia um jornal carioca:

 segunda parte da sessão foi tumultuada devido a haver um dos 
delegados presentes proposto a adoção do sistema integralista 
nas escolas cearenses O salão se achava apinhado de elementos 
pertencentes à Legião Integralista, de modo que o orador foi 
entusiasticamente aplaudido por seus correligionários; um tal 
ambiente animou o delegado espírito-santense sr. Cyro Vieira, a 
propor fosse enviado, em forma de apelo, um telegrama à Assembleia 
Constituinte, solicitando a instituição do ensino religioso obrigatório 
nas escolas públicas. Estribando-se nos dispositivos do regimento 
interno, manifestaram-se contrários à proposta o Sr. Sussekind de 
Mendonça, da delegação carioca e vários outros. Nessa ocasião, 
d. Xavier de Mattos, padre beneditino e representante do ministro 
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Washington Pires no Congresso, tomou a palavra para apoiar 
a proposta por entre as ruidosas manifestações dos elementos 
integralistas que enchiam as filas de cadeiras destinadas à assistência 
(..) Como fosse impossível restabelecer a ordem, o Sr. Moreira de 
Souza suspendeu a sessão” (1)

A intervenção de Sussekind de Mendonça, sustando as pretensões dos 
proponentes do ensino religioso, desencadeia reação violenta na imprensa 
cearense alinhada ao integralismo e ao catolicismo. Com a intervenção de 
Sussekind, escrevia um jornal, “o comunismo arvorou o seu estandarte rubro 
na Escola Norma Pedro II”, sede da Conferência, fazendo emergir “imundícies 
precipitadas” “detritos pestilenciais” que jaziam latentes sob “as águas paradas” 
dos debates educacionais,

Edgar Sussekind de Mendonça, um dos fundadores da A.B.E., era membro 
do Conselho Diretor da associação e um dos signatários do Manifesto dos 
Pioneiros da Educação Nova. Aos ataques que sofreu da imprensa integralista e 
católica se contrapuseram inúmeras manifestações de solidariedade de outros 
órgãos da imprensa, sindicatos e movimentos. Entre elas, uma homenagem 
promovida pela Coligação Nacional pró Estado Leigo, que coordenava as 
organizações laicistas no País. A homenagem valeu-lhe um atentado de grupos 
radicais que se afirmaram católicos, sublevados pelo teor do noticiário do jornal 
O Nordeste a respeito do discurso que Sussekind nela teria proferido. Abusando 
da ‘’hospitalidade cearense” derramando “toda a sua vesânia comunista contra 
a pessoa divina e adorável de Nosso Senhor Jesus Cristo” Sussekind era “um 
estrangeiro de alma e de nome” que vinha “do Sul” a “título de pedagogo” 
impregnar ‘’o povo cearense com doutrinas dissolventes”

______________________________

*) Professora-assistente-doutora no Departamento de Filosofia e Ciências da 
Educação dá Faculdade de Educação da USP.

   1- As notícias de jorna citadas neste artigo constam da pasta relativas V/ 
Conferência Nacional de Educação existente nos Arquivos da Associação 
Brasileira de Educação. no Rio de Janeiro. Os recortes arquivados não identificam 
o jornal dê origem.

A VI Conferência Nacional de Educação é realizada num mo- mento em que, 
paralelamente aos debates em torno da Constituição, acirram-se as disputas 
doutrinárias entre os defensores da chamada “escola nova” e os católicos 
apologistas da “escola espiritualista reformada” As “doutrinas dissolventes” 
que o Nordeste exorciza designavam o que era batizado pelos católicos de 
“naturalismo pedagógico” Os propósitos escolanovistas de derivar os métodos 
da natureza do aluno tal como era constituída pelas ciências pedagógicas haviam 
sido repudiados por Pio XI na Encíclica Divini Illius Magistri. O naturalismo 
pedagógico feria “o fim e a forma própria da educação cristã, conforme a ordem 
estabelecida por Deus na economia da sua Providência” (Schola, 1930, p, 121). 
Interessava aos católicos moldar a prática educativa, fixando-lhe procedimentos e 
finalidade. Incomodava-os, especialmente, a rejeição da autoridade do professor 
na relação com o aluno e a negação do finalismo religioso para todo processo 
educativo. O ensino religioso era, assim, apenas uma das medidas que a “escola 
espiritualista reformada” avançava. Sua simples introdução nas escolas era, 
entretanto, suficiente para comprometer o projeto escolanovista naquilo que 
tinha de inaceitável para os educadores católicos. Os católicos não foram, como 
quiseram fazer crer seus adversários, tão indiscriminadamente resistentes às 
então novas doutrinas pedagógicas. Também os chamados ‘’liberais” na maioria 
dos casos, não endossavam, como alardeavam seus opositores, o chamado 
“naturalismo pedagógico” com todas as suas implicações. O movimento pela 
renovação educacional contou, na década de 20, com o apoio entusiástico de 
muitos católicos. Foi somente a partir de 1929, depois da publicação da Divini 
Illius Magistri, que eles começaram a distinguir no emaranhado das propostas 
escolanovistas o que era ou não compatível com sua crença. Quanto à maior 
parte dos chamados “liberais” estavam mais próximos de seus adversários do que 
a historiografia educacional tem feito acreditar.

Desde a década de 20 se consolidava, entre os grupos que se contraporiam a 
partir de 1930 na luta pelo controle do sistema educacional, a crença de que da 
educação dependia a resolução dos problemas sociais, políticos e económicos 
do País, O consenso existente quanto ao poder atribuído à educação, em 20, 
juntava católicos, positivistas e liberais num projeto cujo denominador comum 
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era a ênfase no papel moralizador da educação. As campanhas de alfabetização 
desencadeadas por organizações interessadas em reordenar o sistema político 
através do voto secreto refluíram, em meados da década, cedendo lugar para 
movimentos em favor do que se entendia por “educação integral” Um educador 
do período, Heitor Lyra da Silva, fundador da A.B.E. considerava a ‘”Instrução pura 
e simples” uma “arma” que era, “como toda arma, perigosa” (Silva, s/d, p. 65). 
Colocá-la nas mãos da população

requeria medidas que preparassem quem a recebesse para seu adequado 
manejo. Tais medidas apareciam, para Belisário Penna, higienista-educador, 
como garantia do ‘’trabalho metódico, adequado, remunerador e salutar” 
de “disciplina consciente e voluntária e não apenas automática e apavorada” 

como também da “’ordem sem necessidade do emprego da força e de medidas 
restritivas ou supressivas da liberdade” (Penna, 1968, p. 69)

A proposta de uma “educação integral” era uma das respostas políticas ensaiadas 
por setores da intelectualidade brasileira na redefinição dos esquemas de 
dominação vigentes. Tratava-se, primordialmente, de estruturar mecanismos que 
garantissem formas mais modernas de controle nas cidades, que equivalessem 
ao papel desempenhado pelo coronelismo no campo. A presença cada vez 
mais sensível da fábrica na vida dos centros mais populosos, produzindo a 
seu redor um espaço de concentração de operários e desocupados, fazia com 
que a educação aparecesse como recurso importante de disciplinarização dos 
costumes, viabilizando a convivência interclasses no espaço urbano e no tempo 
da produção/expropriação capitalista. Esta potencialidade da educação era 
enunciada por Gustavo Lessa que, fazendo analogia da situação do Rio de Janeiro 
em 1920 com a de Londres no início da industrialização, escrevia:

“Há mais de um século, quando a cidade começou a se industrializar, 
nela despontaram os mesmos males que hoje vemos afluir ao Rio 
de Janeiro: miséria em vasta escala, superlotação das habitações» 
facilidade de contágios em doenças, degradação dos padrões da 
moralidade. Mas a raça inglesa soube suscitar então os leaders 
enérgicos que ela tem produzido em todas as emergências» 
não só religiosos como leigos. Foi-se organizando a resistência, 
foram-se constituindo inúmeras sociedades privadas para lutar 
contra a miséria física e moral. Está claro que os males não foram 
extintos, mas opôs-se à sua violenta invasão a muralha de aço da 
solidariedade humana. Pode-se dizer que em todo esse movimento 
coube um papel proeminente à educação.” (Lessa, 1930, p. 208).

A formulação ideológica mais disseminada na década de 20 do papel 
moralizador atribuído à educação deu-se no âmbito do nacionalismo que 
contamina toda a produção cultural do período. Neste âmbito, o papel da 
educação é hiper dimensionado: tratava-se de dar forma ao País amorfo, de 
transformar os habitantes em povo, de vitalizar o organismo nacional, de erradicar 
a doença e o vício das populações brasileiras, formando corpos vigorosos, 
produtivos e disciplinados. Propor a educação como “o grande problema 
nacional” — proposta que caracteriza o que Jorge Nagle chamou de “entusiasmo 
pela educação” dos anos 20 — era projeto político autoritário: obra de moldagem 
do povo, matéria este informe e plasmável conforme os desígnios de uma elite 
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que se auto-investia de poder e autoridade para promovê-la.

O consenso quanto ao papel moralizador da educação e à sua propalada 
importância para o que se entendia como formação da nacionalidade só implodiu 
na década de 30, quando, depois do movi- mento de outubro, as divergências 
passaram a ser mais relevantes que as concordâncias, na disputa pelo controle 
do sistema educacional. Até então, apenas alguns acidentes de percurso tinham 
abalado a unidade do movimento, em situações nas quais a educação moral ou 
o patriotismo preconizado eram traduzidos pelos grupos que o integravam em 
termos que ameaçavam o consenso existente. E o caso, por exemplo, de diversas 
investidas que traduziam o patriotismo a ser inseminado nos bancos escolares 
de modo que ele incorporasse a tradição católica como elemento constitutivo da 
alma nacional a ser neles encarnada. E o caso também de outras investidas que 
faziam equivaler educação moral e educação religiosa despertando a indignação 
dos partidários da moral leiga. É o caso, ainda, dos esforços em demonstrar que a 
educação religiosa era ingrediente do que se receitava como educação integral.

É na IV Conferência Nacional de Educação, realizada em dezembro de 
1931, que o movimento educacional se fratura. E isto porque o grupo que 
lançaria o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova em 1932, tem então a clara 
percepção de que o movimento abrigava projetos pedagógicos politicamente 
inconciliáveis. A presença de Getúlio Vargas e Francisco Campos na Conferência, 
pedindo aos conferencistas que formulassem “o sentido pedagógico” da 
Revolução, fornecendo-lhe a “substância” o “conceito” da educação e a também 
“fórmula mais feliz” da política educacional, é recebida com desconfiança 
pelo grupo. É que lideranças católicas tinham um lugar de fala privilegiado na 
Conferência, o que permitiria, segundo Nóbrega da Cunha, que atuassem como 
“guias” como ‘’orientadores da Assembleia” fixando, pela respeitabilidade de 
que gozavam, ‘’verdadeiros rumos para os debates em plenário” (Cunha, 1932, 
p. 23). Responsável por levantar, na Conferência, a questão de ordem a respeito 
da pertinência de uma resposta a Getúlio Vargas e seu ministro, Nóbrega da 
Cunha localiza com clareza o sentido político da atuação daquelas lideranças. Diz 
ele que uma delas, Fernando Magalhães, cujo poder de pressão derivava de ser 
o presidente da Conferência, além de reitor da Universidade do Rio de Janeiro, 
traçara em sua fala, na abertura do congresso, uma orientação doutrinária clara e 
definida:

“educação católica, formação do povo no sentido iniciado 
pelos jesuítas, para transformar o Brasil em imenso campo de 
procissão por onde as multidões do futuro, como a gente bugre 
do passado, transitassem acompanhando, submissamente, 
alguma nova figura de missionário roto, esquálido, descalço e 
dilacerado, a caminho de seu destino imortal” (Cunha, 1932, 
p. 70). A fala de Magalhães o qual a Antropofagia Cultural 
já recomendara como sobremesa para os primitivos da nova 
era — podia interpretada como “fórmula de uma sugestão 
destinada a encaminhar a assembleia em linha reta para o 
ensino religioso, pois querendo esboçar o quadro da evolução 
brasileira, estabeleceu como ponto inicial da nossa formação 
de povo a obra da Catequese e indicou a Cruz como único 
marco para a finalidade dos nossos destinos nacionais” (Cunha, 
1932, p. 67).

A intervenção de Nóbrega da Cunha na IV Conferência é que abre espaço 
político para o lançamento do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, 
considerado como um dos principais marcos da luta pela escola pública leiga 
e gratuita no País. Lançado no ano seguinte, é apresentado como a resposta 
que a Conferência não dera ao governo. Seus desdobramentos são bastante 
conhecidos. Haverá, a partir dele, dois campos nitidamente diferenciados 
de luta pelo controle do sistema de ensino. Isto possibilitou que a A.B.E se 
constituísse como o principal suporte institucional da luta ensino público leigo 
e gratuito, garantindo, na Constituição de 1934, a vitória de grande parte de 
suas propostas. Não a vitória da laicidade do ensino. As pressões reacionárias 
prevaleceram logrando, inclusive, alijar do meio educacional e da vida política, 
a partir de 1935, os mais intransigentes defensores, como foi o caso de Anísio 
Teixeira e Edgar Sussekind de Mendonça. Prevaleceram também fazendo com 
que - com a colaboração de alguns signatários do Manifesto já então alinhados 
ao Estado Novo - se sedimentasse uma memória sobre o movimento educacional 
nas décadas de 20 e 30 na qual foi descaracterizada a sua dimensão política e 
minimizada a questão da laicidade da escola. Veja-se, por exemplo, a narrativa de 
Fernando de Azevedo, elaborada durante o Estado Novo:

“Não se pode, porém; circunscrever o domínio dessas 
lutas, no terreno pedagógico, a uma discordância ou oposição 
entre a política escolar da Igreja e a nova política de educação 
que adotava, como pontos de programa, alguns princípios 
repelidos por aquela, como a coeducação e a laicidade do 
ensino. Essas lutas complicaram-se sem dúvida, tornando mais 
ásperas e acesas, no seu desenvolvimento com o conflito de 
ideologias, de esquerda e de direita, comunistas e fascistas, 
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que fundaram na Europa, sobre o regime de um partido e 
em nome de um ideal de classe, raça ou de nação, e que 
então repercutiu no Brasil mais ou menos violentamente, 
pela organização e pelas atividades de partidos extremistas. 
Mas desencadeadas pela ação da Igreja contra algumas das 
ideias reformadoras; sacudidas e turvadas pelos choques 
e doutrinas extremadas, e de tentativas de infiltrações de 
partidos subversivos, essas campanhas de renovação escolar 
tiveram, nas suas origens e conservaram, em todo o seu 
curso, a oposição, que é um fato normal e constante em todas 
as sociedades, entre novos e velhos, entre tradicionalistas 
e renovadores, e que, tendo-se mantido larvada ou mal 
dissimulada, no primeiro momento, se tornou aberta quando 
surgiram as circunstâncias favoráveis às represálias e às 
resistências” (Azevedo, 1943, p. 401).

Não cabe aqui discutir o papel político que o discurso da mo- dernização 
desempenhou e vem desempenhando no País. Cabe apenas, para as finalidades deste 
artigo, registrar que as afirmações de Fernando de Azevedo — que não são caso 
isolado — relativizam a importância de episódios como os até aqui relatados, nos 
quais se evidencia que o confronto entre laicistas e religiosos nas décadas de 20 e 30 
era central e tinha, ele próprio, marcado papel político.

Mais: que pelo menos alguns dos defensores da escola leiga rejeitavam a proposta 
pedagógica católica enquanto proposta política de regulação das relações humanas 
na ordem civil.

       

Hoje, nos debates em torno da elaboração da Carta Constituinte, retorna a questão 
da laicidade da escola. Associações de profissionais da educação vêm, há alguns 
anos, defendendo a destinação exclusiva de verbas públicas para escolas públicas e 
o ensino leigo e gratuito. A elas se juntaram outras entidades e surgiu a proposta de 
iniciativa popular apresentada pelo Fórum da Educação na Constituinte em Defesa do 
Ensino Público e Gratuito que representa, entre outras entidades, a ANDE, a ANDES, 
a OAB, a SBPC, a CUT a CGT e a UNE. As perspectivas de vitória desta proposta 
não são, entretanto, animadoras. As pressões contrárias à disseminação da escola 
pública estão organizadas no anteprojeto do relator da Comissão de Sistematização 
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e nas negociações em andamento no interior da Constituinte prevalece a tese de 
que uma solução conci- liatória é proibir a destinação dos recursos públicos apenas 
para os estabelecimentos escolares de fins lucrativos. Com isso ficariam amparadas 
por esses recursos as escolas confessionais, filantrópicas e comunitárias, que não 
tenham o lucro como finalidade. A pseudo-solução conciliatória tem o apoio da Igreja 
que não vê, assim, ameaçados os seus objetivos confessionais de lucro espiritual. 
A medida é mesmo preconizada pela CNBB, que encaminhou proposta de iniciativa 
popular nestes termos, monta-se, portanto, a fórmula que ameaça drenar para fora 
do sistema público de ensino os já escassos recursos destinados à sua expansão e 
manutenção, A pressão organizada e agressiva que a Igreja Católica vem aplicando na 
Constituinte autoriza um grande pessimismo quanto ao destino das verbas públicas. 
Sua possível destinação para escolas confessionais traz para o centro do debate a 
questão dá laicidade da escola.

Em artigo recente para a Folha de S. Paulo, Florestan Fernandes denuncia o 
comportamento da Igreja Católica na Constituinte, vendo nele o “’capítulo mais 
dramático” da reação organizada contra o movimento pela escola pública, leiga e 
gratuita: “Eis aí o que não se esperava. No fim do século a Igreja Católica continua na 
mesma disposição que a animava nas roturas com a República e disputa com o Estado 
uma fatia de recursos públicos que lhe faculte o controle de mente e corações” 
Nessa disputa, prossegue, a Igreja Católica revela a sua “outra face, reacionária e 
obscurantista, a vocação de ser um império dentro do Estado” (Folha de S, Paulo, 
4/8/87). A denúncia de Florestan, lúcida e autónoma, formula o problema em termos 
adequados. Não é somente o assalto às verbas públicas que se planeja, mas também 
um projeto político que se explicita na instrumentalização dos recursos públicos para 
fins confessionais.

 O desenrolar dos acontecimentos traz de volta, assim, a questão da laicidade 
da escola. A estratégia da Igreja Católica na Constituinte — que, hoje, significa 
caminho aberto para a consolidação e expansão de iniciativas confessionais não 
apenas católicas — requer que a defesa da escola leiga ganhe o estatuto de questão 
decisivamente relevante para a definição do caráter da educação pública numa 
sociedade democrática.

Nos anos 30, as investidas católicas foram identificadas pelos de- fensores da escola 
leiga como propostas de inequívoco sentido político, em que se projetava um 

determinado modelo de sociedade. Era possível para esses grupos liberais fantasmar, 
então, um Estado neutro, acima dos conflitos sociais, como o educador de um novo 
tipo de cidadão. Desta posição é que se indignavam contra o assalto dos católicos 
que lhes apareciam como a realização acabada do sectarismo. Ainda desta posição, 
advogavam a neutralidade doutrinária do que entendiam por ‘’moral leiga”.

A situação, hoje, é bastante diversa. Há apenas alguns anos, os debates 
educacionais vêm relativizando convicções sedimentadas na década de 70 que 
exorcizavam inapelavelmente a figura liberal do Estado Educador, com apoio nas 
teorias reprodutivistas, então em voga. Há apenas alguns anos tem sido mitigado 
o maniqueísmo, largamente difundido nos meios educacionais durante a mesma 
década, que contrapôs o Estado à Igreja, constituindo esta como lugar por excelência 
da manifestação da vontade popular. Moacyr de Góes caracteriza a situação:

“Nos dez anos de exacerbação do Estado autoritário de 1964 
(isto é, de 1968 a 1978), a Igreja progressista ofereceu abrigo 
ao pluralismo ideológico educacional e então se desenhou um 
esquema maniqueísta da vida: a Igreja representaria a sociedade 
e o Estado significaria a usurpação da vontade popular. Daí 
teria nascido a visão de que ao Estado faltaria legitimidade para 
promover a educação.

      A escola pública seria; apenas, um aparelho ideológico do Estado 
e o seu objetivo explícito e competentemente operacionalizável, a 
reprodução” (Góes, 1986, p. 46)

As investidas da Igreja Católica em favor do ensino confessional surpreendem 
os educadores, assim, numa situação diametralmente oposta à da década de 30. As 
teses que ela avança, contudo, reeditam a estratégia posta a funcionar em 30. Porque 
a proposta de iniciativa popular encaminhada pela Confederação Nacional dos Bispos 
do Brasil—CNBB não só pleiteia recursos para escolas confessionais como também 
envereda pelo campo pedagógico, prescrevendo o ensino religioso em termos 
similares aos de 20 e 30, como ingrediente indispensável para a “educação plena” do 
indivíduo. Contra tal manifestação de perenidade de propósitos, como poderão reagir 
os defensores dá escola leiga em tempos quando mal acaba de ser redimensionada a 
desconfiança com relação ao papel do Estado na educação e quando a Igreja Católica 
colhe os frutos de sua mobilização em favor de causas populares? Em tempos em 
que a Igreja se impõe como importante aliada para amplos setores de esquerda e 
como interlocutora do governo nas negociações que vêm definindo o teor da assim 
chamada transição democrática?
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Do paralelo com 30 não resulta apenas uma apreciação pessimista da situação 
atual. O debate educacional dos últimos vinte anos teve o mérito de desnudar 
dispositivos escolares de reposição das relações de dominação. Teve-o também 
ao indagar sistematicamente em nome de que interesses um projeto educacional 
particular se efetiva. Isto significa que, pelo menos, pode-se ter a esperança de 
não reeditar o mesmo tipo de entusiasmo pela educação que marcou as décadas 
de 20 e 30. Mas isto é pouco. Principalmente, pela razão de que, não por qualquer 
entusiasmo conjunturalmente determinado, mas por secular vocação, a Igreja 
Católica ocupará o espaço que lhe for deixado. E oportuno impedir que o direito 
e o dever do Estado de garantir, com o recurso à escola pública, leiga e gratuita, 
uma ordem social pluralista, seja definido na Constituição como dever de subsidiar 
a proliferação de crenças religiosas. É preciso garantir a exclusividade das verbas 
públicas para as escolas da rede oficial nos termos da proposta do Fórum da Educação 
na Constituinte em Defesa do Ensino Público e Gratuito. Fixando um percentual 
mínimo da receita tributária da União, dos estados e municípios na manutenção 
e desenvolvi. mento dos sistemas oficiais de ensino, o artigo 11 desta proposta é 
medida fundamental para que possa efetivar-se o disposto no artigo 02:

“O ensino público, gratuito e laico em todos os níveis de escolaridade, é 
direito de todos os cidadãos brasileiros sem distinção de sexo, raça, idade, 
confissão religiosa, filiação política ou classe social.

$ único — É dever do Estado o provimento em todo o território nacional de 
vagas em número suficiente para atender a demanda”

. Os artigos 18 e 19 da mesma proposta representam um passo importantíssimo 
para viabilizar uma escola pública que corresponda aos interesses populares:

. Artigo 18

“’A lei regulamentará a participação da comunidade escolar (professores, 
estudantes, funcionários e pais) da comunidade científica e das entidades 
representativas da classe trabalhadora em organismos democraticamente 
constituídos para a definição e o controle da execução da política educacional 
em todos os níveis (federal, estadual e municipal). “

• Artigo 19

‘”A gestão académica, científica, administrativa e financeira de todas as 
instituições de ensino de todos os níveis e das instituições de pesquisa, 
além de todos os organismos públicos de financiamento de atividades de 
pesquisa, extensão, aperfei- çoamento de pessoal docente e desenvolvimento 
científico e tecnológico deverá ser democrático, conforme critérios públicos e 
transparentes.

É através de dispositivos como estes, que incidam sobre a gestão das escolas 
assegurando a participação popular que é possível, sob a garantia constitucional do 
direito ao ensino leigo e gratuito, lutar pela construção de uma escola democrática.
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Resumo 

O artigo estabelece relações entre as concepções de política educacional que, 
diferencialmente, foram partilhadas pelos membros do Conselho Diretor da 
Associação Brasileira de Educação nos anos 1920, dando destaque àquelas que 
nortearam os responsáveis pela Escola Regional de Meriti. Levanta a hipótese de 
um elo entre a inspiração privatista e regionalista que norteou a fundação dessa 
escola e o projeto de fazer da ABE um órgão de formação de uma opinião pública 
sobre questões educacionais que mantivesse interlocução com o Estado. Aborda 
o campo de debates constitutivo das diferenças entre os integrantes do Conselho 
Diretor da Associação, destacando especialmente as posições dos conselheiros 
Armanda Álvaro Alberto, Edgar Süssekind de Mendonça, Heitor Lyra da Silva e 
Francisco Venâncio Filho, idealizadores da Escola Regional de Meriti. 
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MERITIS SCHOOL REGIONALS AND THE DEBATES ABOUT EDUCACIONAL POLITICS OF  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA  DE EDUCAÇÃO IN THE 1920 YEARS 

 

Abstract 

The essay establishes relations between the conceptions  of educational politics that 
were differently assumed by the members of the Directive Council of Associação 
Brasileira de Educação (Brazilian Association of Education) in the 1920 years putting 
emphasis on those that guided the directors of Escola Regional de Meriti (Meriti’s 
Regional School). The essay makes the hypothesis of the existence of a link between 
the private and regionalist inspiration that guided the foundation of this school and 
the project of using Associação Brasileira de Educação as an instrument of formation 
of public opinion about educational  questions that would establish interlocution with 
the State. The essay studies the field of the debates constitutive of the differences 
of the members of the Director Council of the Association putting emphasis on the 
positions of the counselors  Armanda Álvaro Alberto, Edgar Süssekind de Mendonça, 
Heitor Lyra da Silva and Francisco Venâncio Filho, who idealized the Meriti’s Regional 
School.   
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Em outubro de 1924, um grupo de treze intelectuais cariocas fundou, em uma sala da 
Escola Politécnica do Rio de Janeiro, a Associação Brasileira de Educação1. A iniciativa 
foi o resultado de entendimentos iniciados em março do mesmo ano, em reunião 
promovida por Heitor Lyra da Silva. Aproveitando a passagem de Lysimacho da Costa 
pelo Rio, Lyra programou um jantar no Hotel Glória, para o qual convidou Everardo 
Backeuser, Edgar Süssekind de Mendonça e Francisco Venâncio Filho. A finalidade da 
reunião era discutir a viabilidade de uma Federação de Associações de Ensino. Nela, 
segundo o relato de Venâncio Filho2, decidiu-se que a Federação era inoportuna e 
optouse pela organização de um partido político – a Ação Nacional – que foi iniciada 
com a redação e a circulação de um documento a ser subscrito por um número 
estimado de quinhentos adeptos. O documento esclarecia que, alcançado tal número 
de signatários, seriam eleitos representantes para elaborar projetos que viabilizassem 
o programa firmado. 

 Foi do malogro da organização da Ação Nacional que nasceu a Associação 
Brasileira de Educação. Conta Francisco Venâncio Filho que, por ocasião do 5 
de julho, quando a Revolução paulista parecia vitoriosa, alguém que conhecia 
o documento – já em circulação – seguiu para São Paulo com a finalidade de 
estabelecer contato com os revolucionários, no intuito de “orientar a nova 
ordem de coisas que parecia ser vitoriosa” (VENÂNCIO FILHO, 1931, p. 152). 

Malograda a Revolução, fracassou também a projetada Ação Nacional, nos 
meses de repressão intensa que se seguiram, no Rio de Janeiro, aos episódios 
revolucionários de São Paulo. Surgiu, assim, a Associação Brasileira de Educação, 
cujas bases foram lançadas, ainda segundo o testemunho de Francisco Venâncio 
Filho, em 29 de agosto de 1924, num jantar no Restaurante Sul América, no qual 
estavam presentes os mesmos companheiros de março: o próprio Francisco 
Venâncio Filho, Heitor Lyra da Silva, Everardo Backeuser e Edgar Süssekind de 
Mendonça. Esses personagens, salvo Heitor Lyra da Silva, que morreu em 1926, 
comporiam juntamente com Armanda Álvaro Alberto e aglutinados em torno 
da Escola Regional de Meriti, um dos grupos em que se dividiu o Conselho 
Diretor da entidade nos anos 1920. Em outubro do mesmo ano, numa sala da 
Escola Politécnica, com o apoio de mais uma dezena de intelectuais, fundou-
se oficialmente a ABE. Não foram registrados oficialmente os vínculos da 
organização nascente com a malograda Ação Nacional. Estatutariamente, 
à Associação atribuíam-se objetivos pedagógicos: “promover no Brasil a 
difusão e o aperfeiçoamento da educação em todos os ramos e cooperar em 
1  Não foi possível localizar a ata de fundação da Associação. Em discurso comemorativo das 
“bodas de ouro” da entidade, Benjamin Albagli, seu presidente no momento, assim relata a reunião da 
fundação: ‘Reúnem-se os fundadores na Sala dos Mestres, na antiga Escola Politécnica do Largo São 
Francisco, onde se realizam as primeiras reuniões da Associação Brasileira de Educação. A ata da fun-
dação é assinada, em 16 de outubro de 1924, por Heitor Lyra da Silva, Mário Paulo de Brito, Delgado 
de Carvalho, Mello Leitão, F. Labouriau, Levi Carneiro, Branca Fialho, Othon Leonardos, Armanda 
Álvaro Alberto, Francisco Venâncio Filho, Edgar Süssekind de Mendonça e Benevenuto Ribeiro que 
elegeu os membros da primeira diretoria e do primeiro Conselho Diretor, constituído por Heitor Lyra 
da Silva, Levi Carneiro, Antônio Carneiro Leão, Bertha Lutz, Mário Paulo de Brito e Vicente Licínio 
Cardoso”. In ABE, Boletim nº 9, Rio de Janeiro, janeiro/fevereiro/março de 1974.  
2  O relato que se apresenta aqui foi baseado em discurso de Francisco Venâncio Filho em 
homenagem a Heitor Lyra da Silva, morto em 1926. O discurso, proferido em novembro de 1927, está 
reproduzido em artigo, sob o título “O Apóstolo da Educação Nacional”, no livro Educar-se para Edu-
car que reúne vários trabalhos de Francisco Venâncio Filho. Cf. Venâncio Filho, F., 1931, p. 145-156. 
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todas as iniciativas que tendam, direta ou indiretamente, a esse objetivo”3. 
      Na imagem que a Associação construiu de si mesma nos anos 1920, o 

projeto político inicial de seus idealizadores é omitido. Se existem depoimentos 
isolados de associados que trazem à lembrança o envolvimento dos fundadores 
com a organização da Ação Nacional, na memória que se consolidou da ABE 
fala-se apenas de uma “hesitação” entre fundar um partido político ou uma 
associação educacional, superada pela crença de que a educação era o maior 
problema nacional. Operava-se, com tal procedimento de apagamento do 
passado, a desqualificação de caminhos políticos de transformação do país que 
não passassem pela via educacional. No quadro das táticas que se apresentavam 
para os ideólogos da ABE, ocultava-se com o procedimento uma maior vinculação 
político-partidária da campanha educacional e desqualificava-se o recurso à 
“revolução”, alternativa que vinha sendo proposta na grande imprensa carioca.  

Inicialmente, ao que tudo indica, a produção de uma imagem despolitizada 
da ABE explica-se como recurso para escapar à repressão política do governo 
Bernardes, responsável pela prisão, em 1924 e 1925, de três dos signatários 
da ata de fundação da ABE: Everardo Backeuser, Mário de Brito e Ferdinando 
Labouriau, acusado este último de envolvimento na conspiração Almirante 
Protógenes. Mais tarde, já no governo Washington Luís, com a fundação do Partido 
Democrático do Distrito Federal – que reativa a dimensão política do projeto 
educacional da Associação pelo envolvimento de quase metade dos integrantes 
do Conselho Diretor na organização do Partido – a lembrança do projeto político 
que, inviabilizado, acabara por resultar na fundação da ABE, passa a ser assunto 
explosivo. A organização do Partido Democrático do Distrito Federal resulta 
em desentendimentos que extravasam suas fronteiras e abalam a unidade da 
Associação. Trazer à memória a Ação Nacional passa a ser recurso de fortalecimento 
da facção que, liderada por Ferdinando Labouriau, saíra-se vitoriosa no Partido 
Democrático e disputava o controle da Associação. A morte de Labouriau, em 
dezembro de 1928, consolida a posição de seu adversário principal na Associação 
– Fernando Magalhães – e facilita a petrificação da imagem da ABE como 
organização apolítica. Tal imagem vinha sendo construída desde, pelo menos, 1925. 

 Já no primeiro Boletim da Associação Brasileira de Educação, que circulou em 
agosto daquele ano, explicitava-se que era dada como assentada e partilhada 
a convicção de que a campanha educacional se destinava a “solucionar o 
maior problema de nossa existência nacional”. Justificativas sobre a relevância 
da educação eram deixadas para a autoridade das epígrafes que reproduziam 
trechos de ideólogos brasileiros ali consagrados4. É que estava “revelada de 
modo definitivo, a magnitude do problema da educação nacional”, graças aos 
“esforços esclarecidos de uma legião de precursores” a que se rendia “comovida 
homenagem” (BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO n. 1, 

3  Cf. Associação Brasileira de Educação. Estatutos, aprovados em Assembleia Geral de 16 de ou-
tubro de 1924 e modificados em Assembleia Geral de 2 de outubro de 1926. Art. 1º. Arquivos da ABE. 
4  São reproduzidas palavras de Tavares Bastos, Rui Barbosa, Alberto Torres. Em alguns boletins são 
publicados lemas da Associação. 

1925)5. Aderir à campanha educacional dizia-se ser questão de empatia com 
ideais alçados à universalidade, acima de eventuais divergências políticas. O 
Boletim se estruturava, por isso, como “simples noticiário” das iniciativas da 
Associação, de modo a angariar adeptos para uma “causa” cuja relevância era 
apresentada como inquestionável. Iniciativas de alcance e inspiração muito 
diversos eram amalgamadas e uniformemente enobrecidas por sua produzida 
inquestionabilidade quanto à relevância para a “grande causa da educação nacional”. 

 Essa imagem da Associação é reforçada a partir da morte de Heitor Lyra da 
Silva, em outubro de 1926. Apontado como o principal idealizador da ABE, 
era ele quem vinha, até então, tomando as principais iniciativas na instituição, 
determinando prioridades e organizando as seções em que se repartiam as 
atividades da Associação6. Sua morte, que poderia inviabilizar a entidade de 
tão curta existência ainda e já consideravelmente agigantada pelo crescimento 
de seu quadro social7, em dias nos quais as possibilidades de ação política 
se pluralizavam com a relativa liberalização que marcou o início do governo 
Washington Luís, foi apropriada na constituição da imagem da ABE como 
organização apolítica. Nos discursos em homenagem ao morto, opera-se de 
modo a construir um legado a ser preservado, reconstituindo a identidade da 
Associação. Tendencialmente, tais discursos desistoricizam a ABE, apagando de 
seu passado a situação particular em que foi projetada.  

No elogio de Heitor Lyra, na referência comovida e pontuada de 
admiração ao seu “idealismo”, fixava-se a imagem da Associação numa região 
ideal – as intenções e os ideais do morto – e fixava-se a imagem da ABE, legado 
de suas celebradas qualidades morais. Desencadeia-se, dessa maneira, um 
processo que, reforçando a imagem da ABE que vinha sendo construída já no 
governo Bernardes, reconstitui a identidade da Associação, preservando-a das 
consequências a que a eclosão de divergências entre seus membros poderia 
então conduzir. Nesse processo, a simples referência às intenções, ideais e 
qualidades pessoais de Heitor Lyra da Silva funcionava como delineamento de 
diretrizes para a Associação, constituindo-a como núcleo abnegadíssimo de 
idealistas que, pairando acima das contingências históricas, dedicavam-se à 
“causa educacional”. 

           O mesmo discurso que despolitizou a Associação constituiu-a como 
organização cívica, a partir de 1927, quando a campanha educacional ganha 
publicidade. Até então, a atividade da ABE havia-se resumido a um trabalho 
de organização interna, de estabelecimento de contatos e de delineamento 
de diretrizes de ação, bem como a alguns ensaios de intervenção cultural na 
cidade do Rio de Janeiro. O clima cívico da mobilização política inaugurada em 
1927 favorece a Associação, que conhece dias de grande prestígio. Em abril 
desse ano, Miguel Couto recebe da entidade o título de Presidente honorário, 
em solenidade na qual profere a famosa conferência: “No Brasil só há um 
problema nacional: a Educação do Povo”.  

A conferência ressoa em alguns círculos como emblema do programa 

5  As expressões constam do Boletim da Associação Brasileira de Educação, agosto de 1925, nº 1. 
6  Todos os documentos pesquisados apontam Heitor Lyra como o principal organizador da Associa-
ção. É possível, entretanto, que tenha havido algum exagero nesta atribuição se for levada em conta a situação 
de produção desses documentos. A sua maior parte foi produzida como homenagem a Heitor Lyra, após sua morte, em outubro de 
1926. 
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da ABE e é amplamente utilizada, por meio da imprensa, como apelo cívico 
em favor da “causa educacional” e como propaganda da Associação. A 
repercussão que tem é também largamente instrumentalizada pela ABE em 
benefício próprio, na ampliação de seus quadros sociais e de seu prestígio. 
Em dezembro do mesmo ano, a ABE promove a primeira das Conferências 
Nacionais de Educação. Voltada para o objetivo de fazer a propaganda da 
“causa educacional” e, concomitantemente, promover a unidade nacional, a 
Conferência era apresentada como evento cívico que urgia prestigiar. 
        Em meados de 1927, quando eclodem divergências no Conselho 
Diretor7 entre, principalmente, o grupo de Ferdinando Labouriau e Fernando 
Magalhães e seus apoiadores, elas têm seus efeitos minimizados pela já relativa 
sedimentação de um terreno de entendimento cimentado pelo civismo. 
Um dos pontos principais de tal assentimento era a contribuição, ao próprio 
movimento educacional, de finalidade educativa de “formação de elites”, 
esclarecidas quanto à relevância da educação e empenhadas na elaboração e 
execução de um projeto educacional para o país. Tratava-se de organizar um 
amplo movimento de opinião pública, voltado para questões educacionais 
e, para tal fim, o discurso cívico e a propaganda da educação eram também 
os recursos principais. A coesão era também garantida por um sem número 
de práticas cívico-comemorativas cuja promoção absorvia intensamente os 
membros do Departamento carioca da Associação. 

         As Seções em que se subdividia o Departamento, em obediência a normas 
estatutárias8, e que pulverizavam a atividade da organização, privilegiaram um 
conjunto de práticas que, traduzindo cada uma a seu modo o que entendiam 
por “obra educacional”, tinham como denominador comum o empenho na 
moralização dos costumes, proposta como obra de civismo: pregações; festas 
pedagógicas; controle do lazer por procedimentos vários que abrangiam a 
seleção e a censura de filmes, a elaboração de listas de livros recomendáveis 
e a organização de divertimentos infantis; constituição de Círculos de Pais 
destinados a alargar o raio de ação formativa da escola etc. Montadas na 
intersecção de uma leitura católica da urbanização e de um projeto de matriz 
positivista de reforma moral da sociedade, tais práticas predominavam 
nas iniciativas tomadas pela maioria das Seções que funcionavam no 
Departamento.  

7 Consta que a ABE contava com cerca de 400 sócios, em fins de 1926. 
8 A respeito da estrutura de poder na Associação Brasileira de Educação, cf. Estatutos, especialmente os 
artigos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º. Arquivos da ABE. 
9Cf. §2º do artigo 2º dos Estatutos. As primeiras Seções organizadas foram: Ensino Primário e Nor-
mal, sob a presidência de Deodato de Moraes; Ensino Secundário, sob a presidência de Henrique de 
Toledo Dodsworth; Ensino Técnico e Superior, sob a presidência de Ferdinando Labouriau; Ensino 
Profissional e 
Artístico, sob a presidência de Fernando Nereo de Sampaio; Educação Física e Higiene, sob a presi-
dência de J. P. Fontenelle; Educação Moral e Cívica, sob a presidência de Everardo Backeuser; Co-
operação da Família, sob a presidência de Armanda Álvaro Alberto. De todas estas seções, tiveram 
funcionamento regular na década de 20 apenas as da Cooperação da Família e do Ensino Técnico e 
Superior. As outras alternaram períodos de funcionamento regular com períodos de quase inativida-
de – como a do Ensino Secundário, por exemplo – ou foram fundidas, desdobradas ou, ainda, substi-
tuídas. 

Somente a Seção de Ensino Técnico e Superior, em que estava sediado o 
grupo Labouriau, é que se diferenciava nitidamente desse tipo de intervenção 
cultural, promovendo cursos e conferências de “alta cultura” para realizar uma 
“demonstração prática” da viabilidade do ensino universitário no país. Mas a 
Seção que teve atuação mais contínua foi a de Cooperação da Família, na qual 
preponderava orientação dada por Armanda Álvaro Alberto. É dessa Seção a 
iniciativa pioneira de constituição dos Círculos de Pais e Professores. A Seção 
incentivou a organização desses Círculos e promoveu o intercâmbio entre eles. 
Elaborou o seguinte esboço de Regulamento para os Círculos:  
 

Art. I – O Círculo de pais e professores tem por fim 
estabelecer a mais franca intimidade entre a escola e o lar 
permitindo a troca de sugestões sobre educação. Art. II – O 
Círculo será dirigido por um conselho de 5 membros eleitos 
no princípio de cada ano, não podendo haver reeleição. 
Este conselho elegerá um presidente e um secretário. O 
conselho deverá ser formado por 3 pais e 2 professores, 
que terão a obrigação de comparecer às reuniões e no 
caso de impedimento devem se fazer representar. Art. III – 
Haverá uma sessão por mês (devendo ser o dia escolhido 
pela escola, de acordo com os próprios interesses). Art. 
IV – O programa a ser discutido em cada sessão será dado 
previamente na sessão anterior podendo ser tratado todavia 
qualquer outro assunto contudo que não seja queixa 
pessoal. São estes assuntos reservados para o gabinete do 
Diretor. Art. V – A presidência deve caber a um pai ou a uma 
mãe de família que distribuirá pelos membros do conselho 
os trabalhos respectivos. Art. VI – Haverá uma contribuição 
mínima de ... para as despesas do círculo. Art. VII – Serão 
considerados sócios do círculo todos os pais e professores. 
(BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO, 1925, 
p. 22-23) 

 

   

Havia diversos civismos impregnando o trabalho de propaganda da “causa 
educacional” que agregava os membros da Associação. O civismo de Fernando 
Magalhães e seu grupo, composto pelos membros católicos do Conselho Diretor, 
valorizava-se como tradição e pregava virtudes, como a Ordem e o Trabalho, 
transubstanciados por uma difusão católica da Fé, da Esperança, da Caridade, do 
Devotamento etc. Já o civismo do grupo Labouriau se distinguia pela valorização 
do Dinamismo, que vem reiterado por membros do grupo como Energia, Força, 
Velocidade, elementos propulsores daquilo que seria uma “nova mentalidade 
brasileira” emergente. Em termos educacionais, tais civismos assumiam também 
formas diversas. No primeiro caso, exaltava-se o papel moralizador da escola 
e, no segundo, avançava-se na política de “valorização do homem brasileiro” 
como fator de produção e ativação de “usinas mentais” na Universidade.  
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Neste segundo caso, acreditava-se que “o êxito de qualquer empreendimento 
depende infalivelmente da qualidade do material humano útil, efetivo, isto é, 
hígido, culto, especializado” (BARRETO CASTRO, 1927, p. 74)9. Poder-se-ia dizer 
que o primeiro privilegiava a Ordem como condição de qualquer progresso e 
que, o segundo, o Progresso, como meio mais eficaz de garantir a Ordem. Nesse 
jogo de fins e meios, questões de precedência da Ordem ou do Progresso eram 
descaracterizadas pela generalidade das proclamações com que se enaltecia a 
importância da educação, Ordem e Progresso. Por vezes, entretanto, a força de 
coesão do civismo tinha seus limites desmascarados. Quando, por exemplo, em abril 
de 1928, Labouriau renuncia aos cargos que vinha exercendo na ABE, tais limites 
exibem-se de forma divertidamente cívica: Magalhães exige que a Associação 
não participe de comemoração promovida pela seção universitária do Partido 
Democrático do Distrito Federal em homenagem a Tiradentes. Seu argumento: 
Tiradentes não seria “senão o rebelde, destituído de qualquer interesse cívico”10.  

            O ponto de ruptura mais significativo daqueles civismos deu-se, 
entretanto, após a morte de Labouriau, já em 1929, quando o Conselho 
Diretor não endossou uma grande campanha cívica projetada por Vicente 
Licínio Cardoso11, acarretando forte desgaste da Associação. O que estava 
em jogo na resistência do Conselho Diretor à campanha de Licínio era, 
então, não mais o controle do Departamento carioca da ABE, como foi o 
caso nos anos de 1927 e 1928, mas o controle nacional do movimento. 

Constituir-se nacionalmente como órgão coordenador e incentivador de 
iniciativas era projeto firmado estatutariamente pela ABE. Enquanto Heitor Lyra 
da Silva era vivo, a Associação tomou várias medidas para concretizá-lo. Sob 
a presidência de Levi Carneiro (de julho a outubro de 1925), a ABE começa a 
organizar-se nacionalmente. Os Estatutos que serviram de base à organização 
do Departamento carioca previam que em todos os Estados fosse organizado 
“um departamento local da mesma Associação, com plena autonomia, 
mas com intima correspondência entre todos e sobre as mesmas bases”. 
Desde que passasse a existir mais de um departamento, seus representantes 
reunir-seiam em “conferências periódicas, de cada vez em cidade diversa”. A 
“Associação, em seu conjunto” só assumiria “a responsabilidade das decisões 
tomadas pelas conferências gerais” (ABE, Estatutos, p. 2).  Amparado por 
essas disposições estatutárias, Levi Carneiro enviou circulares aos Diretores da 
Instrução Pública dos Estados pedindo-lhes que incentivassem e apoiassem 
a constituição dos departamentos estaduais, que seriam centros locais de 
permuta de informações, de propaganda, de elaboração e difusão de estudos.  

A organização desses centros era considerada fundamental para a 
promoção de “um grande movimento, de caráter nacional, continuado e 

10 A passagem foi transcrita de artigo da revista A Bandeira, órgão do Club dos Bandeirantes do Bra-
sil, organização na qual Labouriau, Mário de Brito e Paulo Ottoni de Castro Maya, todos membros do 
Conselho Diretor da ABE, eram também membros muito ativos. Ela é bastante expressiva da tônica 
das preocupações do clube com questões sanitário-educacionais. 
11 Ata da 65ª reunião do Conselho Diretor da Associação Brasileira de Educação, realizada a 16 de abril de 
1928. Arquivos da ABE, Rio de Janeiro. 
12Cf. capítulo 3º do trabalho realizado como dissertação de Mestrado. Tinoco, 1975. 

intensivo, em prol da educação”. Com o objetivo de embasar o movimento, as 
circulares pediam aos Diretores da Instrução a remessa de legislação sobre o 
ensino, sobre educação em geral; de informações sobre os estabelecimentos 
existentes e sobre o professorado; de publicações oficiais sobre esses 
assuntos. Comunicavam que a Associação estava organizando um cadastro 
do professorado nacional e bibliografia didática brasileira. Atendidas as 
solicitações, a Associação comprometia-se a realizar a “intercomunicação 
imediata dos responsáveis diretos pelo funcionamento dos serviços públicos 
escolares”.  

Nos Boletins da ABE era também incentivada a formação dos 
departamentos   estaduais. Não tendo encontrado correspondência às 
expectativas iniciais de colaboração e intercâmbio, a organização da ABE 
em nível nacional viu-se prejudicada. Essa limitação decorreu também de 
um deslocamento do projeto inicial. Com a morte de Heitor Lyra da Silva e 
o ingresso quase contemporâneo de Fernando Magalhães na Associação, 
passou a predominar nela a promoção das práticas cívico-comemorativas já 
aludidas. Organizar nacionalmente a ABE era, da perspectiva de Heitor Lyra, 
transformá-la em um “órgão legítimo de opinião das classes cultas” sobre 
questões educacionais (SILVA, in OLIVEIRA, 1925, p. 220-235). Isso dependia 
da organização de diversos núcleos regionais em intercâmbio e coordenação, 
voltados para estudos, debates, inquéritos etc.  

À exceção das Conferências Nacionais e dos inquéritos sobre o ensino 
secundário e superior, o trabalho de estudos e debates ficou limitado às 
conferências e palestras que a Associação promoveu na cidade do Rio de 
Janeiro, com intensidade considerável, nos anos 1927 e 1928, sem dúvida 
os anos em que a ABE gozou de maior prestígio na década. Promovidas 
principalmente pela Seção de Ensino Técnico e Superior, as conferências não 
parecem ter tido, entretanto, do ponto de vista da maioria dos integrantes do 
Conselho Diretor, importância maior que as diversas iniciativas de moralização 
dos costumes tomadas na maioria das outras Seções. Promovidas anualmente 
pelo Conselho Diretor a partir de 1928, as Semanas de Educação foram eventos 
em que prevaleceu a ótica moralizadora e foram sem dúvida, na década de 
1920, iniciativas tanto ou mais prestigiadas pelos membros do Conselho Diretor 
do que as Conferências Nacionais. 

            Remetendo o debate educacional para círculos mais amplos e promovendo 
a aproximação de educadores de todos os Estados da Federação com o núcleo 
carioca, as Conferências Nacionais foram a instância principal de organização 
nacional do movimento. A Segunda Conferência foi, entre elas, a mais importante 
na década de 1920. A Primeira, realizada em dezembro de 1927, teve restrita 
participação de delegações estaduais, confinando-se preponderantemente no 
círculo educacional paranaense. Caracterizou-se, comparada à Segunda, por não 
serem as teses nela defendidas ainda representativas de grupos ou tendências do 
movimento, mas apenas a expressão da posição de seus defensores. A Terceira 
Conferência, realizada em setembro de 1929, foi esvaziada por dissenções 
no movimento. A Segunda, ao contrário, realizada num momento em que 
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tais dissenções não tinham ainda ocorrido, e beneficiada por identificações 
entre grupos de educadores de diversas unidades da Federação, teve muito 
maior relevância, em comparação com as outras duas. Além de nela se terem 
delineado pontos consensuais significativos quanto a uma política nacional 
de educação, foi proposta, como exigência já ditada pelas proporções que o 
movimento educacional vinha adquirindo, a sua institucionalização nacional. 

            Não fosse a morte de Labouriau e seu grupo em dezembro de 1928, teria 
muito possivelmente resultado da Segunda Conferência a institucionalização 
da ABE como órgão nacional e núcleo irradiador do movimento educacional 
por todo o país. Uma semana antes do cívico desastre, Fernando Magalhães, 
agastado e desgastado com a Conferência, pedira demissão do Conselho Diretor. 
Sua retirada, aliada ao crescente prestígio nacional do grupo de Labouriau 
e ao fortalecimento desse grupo no Conselho Diretor pela eleição de Vicente 
Licínio Cardoso para a presidência do Departamento carioca, teria viabilizado tal 
institucionalização. Com o desastre, Fernando Magalhães retorna ao Conselho 
Diretor, iniciando-se um novo período na Associação, marcado por um grande 
isolamento com relação ao movimento educacional que se processava no país. 

              Em julho de 1929, sem o apoio da ABE, a Federação Nacional das 
Sociedades de Educação (FNSE) é fundada, sob a presidência de José Augusto. 
O Departamento carioca da Associação não conseguiria realizar a reunião 
das associações educacionais programada para a Terceira Conferência. 
Não conseguiria também, apesar de insistentes tentativas, realizar essa 
reunião no ano seguinte. Quando ela está preste a ocorrer, vem a Revolução 
de Outubro. Enfrentando crescente desprestígio e grande esvaziamento 
de seu quadro social, a ABE mal consegue sobreviver, consumindo-
se em tentativas de recuperar o terreno perdido para a Federação. 

           A Revolução de 30 viria, entretanto, modificar lentamente a situação de isolamento 
da ABE. Vicente Licínio Cardoso suicidar-se-ia, em julho de 1931, descontente 
com os rumos que o país vinha tomando e descrente quanto às possibilidades do 
movimento educacional. O Conselho Diretor passaria, gradativamente, a contar 
com novos integrantes, educadores idos para a Capital para exercer novas funções 
em novos postos da administração do país. As relações da Associação com o Estado 
modificar-seiam, funcionando aquela, algumas vezes, como desdobramento 
do Ministério da Educação e, este, em outras, colocando seus serviços à 
disposição: convocando, por exemplo, por via dos Interventores, as delegações 
estaduais ao comparecimento à Quarta Conferência Nacional de Educação. 

            Em 1932, seria finalmente organizada a ABE nacional. Com sua 
organização, foi estabelecido um suporte institucional para a atuação dos 
chamados educadores “liberais” como grupo de pressão na Constituinte. 
O Departamento carioca da ABE se manteria, entretanto, atuando como 
o núcleo dinamizador do movimento educacional. Outros, porém, seriam 
seus integrantes. À exceção de poucos remanescentes dos anos 1920, entre 
os quais vale mencionar Francisco Venâncio Filho, Armanda Álvaro Alberto, 
Edgar Süssekind de Mendonça, Gustavo Lessa e Mello Leitão, seriam outros a 

controlar a Associação. 

            Em dezembro de 1932, o grupo católico abandonou em massa a ABE. 
Sua força vinha diminuindo consideravelmente desde o final de 1931, quando, 
na Assembleia Geral de outubro, Anísio Teixeira e Carneiro Leão tinham sido 
eleitos presidentes. O lançamento do Manifesto dos Pioneiros, em meados de 
1932, que a imprensa noticiara ser apoiado pela Associação; o movimento por 
uma reforma dos Estatutos que organizasse a ABE nacional; a repolitização da 
questão educacional no Conselho Diretor; a crescente oposição dos católicos 
a Anísio Teixeira como Diretor Geral da Instrução Pública no Rio de Janeiro e a 
proximidade da Constituinte são os ingredientes que, combinados, acabam por 
determinar o êxodo do grupo católico.  

         A imagem apolítica que a ABE construiu de si mesma na década de 1920 
choca-se com a intensa atividade política dos seus principais integrantes. Os 
desentendimentos que polarizaram o Conselho Diretor da ABE nos anos de 
1927 e 1928 são elucidativos. Eles estiveram permeados por disputas que 
se tornam visíveis com o recurso a documentos relativos ao envolvimento 
dos conselheiros com organizações como o Partido Democrático do Distrito 
Federal e o Club dos Bandeirantes do Brasil. O exame dessas disputas evidencia 
que a insistência no caráter apolítico da Associação era decorrência do nítido 
posicionamento político de seus integrantes que, concordando na valorização 
genérica da educação, estrategicamente a esvaziavam do significado político 
que conferiam a ela.                                                                                                                 
                                                            

*** 

           
 

No Conselho Diretor da Associação, avançaram propostas discrepantes 
sobre três questões principais: a competência estatal em matéria de educação, 
a polarização regionalização X uniformização do ensino e a orientação leiga ou 
religiosa do ensino. Em torno delas é possível situar o grupo responsável pela 
Escola Regional de Meriti, integrado, entre outros, como já se viu, por Edgar 
Süssekind de Mendonça, Armanda Álvaro Alberto e Francisco Venâncio Filho, 
todos membros do Conselho Diretor da ABE. Uma quarta questão desponta, 
por volta de 1929: a da superação da escola dual por uma “escola única” em 
que “trabalho e cultura” estivessem associados em todos os ramos e graus 
de ensino. Essa questão não chegou a se impor, entretanto, nos anos 1920, 
havia suficiente força para deslocar a repartição dual que delineava o campo 
do debate. Nesse campo, dois temas podem ser resgatados como eixos de 
articulação de projetos e de explicitação das diferenças entre os membros do 
Conselho Diretor: a “unidade nacional” e a “organização do trabalho”. 

           As posições assumidas face às questões referidas permitem identificar 
pelo menos três grupos distintos na Associação, apesar das diferenças entre 
os integrantes de cada um deles. O de Fernando Magalhães, o de Ferdinando 
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Labouriau e um terceiro, constituído pelo menos por Edgar Süssekind de 
Mendonça, Francisco Venâncio Filho e Armanda Álvaro Alberto que, embora 
nunca tenham ocupado a Presidência da Associação nos anos 1920, nela 
tiveram importante atuação no Conselho Diretor, permanecendo na ABE 
depois de 1932, ano que marca o êxodo definitivo do grupo Fernando 
Magalhães. As diferenças existentes entre esses grupos não significaram total 
antagonismo e nem implicaram a abolição de pontos consensuais. A situação 
era de união de forças, de fortalecimento da ABE e da campanha educacional. 
Programaticamente, as divergências não eram evidenciadas, o que fazia com 
que fossem relativizadas. Explicitálas é operação que, além de encontrar seus 
limites no laconismo das atas do Conselho Diretor, esbarra na insistência cívica 
com que os integrantes da Associação a constituíram como bloco homogêneo, 
dedicado à “causa educacional”. 

            Em discurso comemorativo do primeiro aniversário da Associação, Heitor 
Lyra rememorava o projeto de seus organizadores: 

Quando, há mais de um ano, fundamos, em um grupo 
reduzido, a Associação Brasileira de Educação, moveu-nos 
principalmente a certeza, a que tínhamos todos chegado, de 
que, por maior que seja sua boa vontade, nunca conseguirão 
os nossos governos, como não o conseguem em parte 
alguma do mundo, sem o concurso da iniciativa particular, 
resolver, quer em quantidade, quer em qualidade, esse 
grande problema nacional. (SILVA, 1924, p. 229) 

 
A organização da Associação Brasileira de Educação como órgão de 

iniciativa privada com funções de coordenação e incentivo das práticas 
educacionais em nível nacional foi marcada por uma resistência ao que se 
entendia como ação atrofiada do Estado em matéria educacional. Inspirada no 
modelo da National Education Association dos Estados Unidos, a fundação da 
ABE fora projeto de “vir a formar um núcleo poderoso no seio da sociedade 
brasileira” (SILVA,1924, p. 232-233). Havia a previsão de que, com a “formação 
de um Departamento em cada Estado, em absoluta igualdade de condições 
com o do Distrito Federal, sem subordinações nem dependências, antes 
em perfeita coordenação de esforços e de ação” (SILVA, 1924, p. 232-233), 
iniciativas espraiadas pelo país fossem incentivadas e coordenadas pela 
Associação.  

Frente ao Estado, projetava-se constituir a Associação 
como órgão legítimo de opinião das classes cultas, prontas 
a colaborar em perfeita harmonia com os governos e 
aplaudir-lhes os acertos, mas capazes de falar-lhes de 
frente, de apontar-lhes quando necessário os erros e as 
lacunas de suas leis de educação e de ensino e de defender 
vigorosamente, neste terreno, os grandes interesses do 
Brasil. (SILVA, 1924 p. 232-233) 

 

 

Apesar de nunca ter se posicionado oficialmente a respeito, na década de 
1920, o Conselho Diretor da ABE manteve sempre posição de apoio à iniciativa 
educacional privada, que se matizava: em alguns casos, tendência ao menos 
residualmente positivista; em outros, interesses confessionais; em outros, 
ainda, razões de proprietário. 

         Armanda Álvaro Alberto – fundadora da Associação e uma das figuras 
nela mais atuantes até 1935, quando ela e o marido, Edgar Süssekind de 
Mendonça, são presos sob a acusação de envolvimento com o comunismo – 
tinha, na década de 1920, posição firmada a respeito da competência estatal 
em educação, diferente daquela que assumiu mais tarde como signatária 
do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. No seu entender, uma das 
finalidades da ABE era “dizer ao povo que o governo por si só não pode educar 
o povo e que a iniciativa particular pode muito no problema da educação” 
(CONSELHO DIRETOR DA ABE, 1927). Armanda chegou mesmo a propor, em 
reunião do Conselho Diretor, de setembro de 1927, que a Associação fizesse 
“uma intensa campanha de modo a incentivar este meio de propagar a 
instrução” (ÁLVARO ALBERTO, 1927). 

          A posição de Armanda Álvaro Alberto quanto à iniciativa privada tinha 
forte respaldo no Conselho, no qual houve presença de peso de proprietários 
de renomadas escolas particulares cariocas, como os do Curso Jacobina e do 
Colégio Bennet. Sua posição tinha, entretanto, uma especificidade: tratava-se, 
especialmente, de incentivar empreendimentos de educação popular de forte 
compromisso social. Seu modelo de referência, ao fazê-lo, era a Escola Regional 
de Meriti, por ela fundada no atual município de Duque de Caxias, em 1921. 
A iniciativa contara com a participação de três dos fundadores da Associação 
Brasileira de Educação, Heitor Lyra da Silva, Francisco Venâncio Filho e Edgar 
Süssekind de Mendonça, além de Belisário Penna. 

         A Escola Regional de Meriti foi ponto de referência importante da reflexão 
da ABE sobre educação popular, como experiência de utilização de preceitos 
da chamada “escola ativa”, em projetos de regionalização do ensino no país. 
Custeada, inicialmente, por uma indústria local (VENÂNCIO FILHO, 1968 apud 
ALBERTO, 1968, p. 40)12, a Escola organizouse mais tarde sob a forma de 
Fundação, captando recursos financeiros diversos, sempre provenientes da 
iniciativa privada. Para Venâncio Filho, o caráter do empreendimento derivava 
da “justa compreensão de que, na fase guerreiro-industrial que vamos vivendo, 
intermédia às que Augusto Comte estabeleceu, é à indústria que cabe o custeio 
13 Relata Armanda Álvaro Alberto: “A escola, em seus primeiros tempos, foi mantida exclusivamente 
pela firma F. Venâncio & Cia., fabricantes do explosivo Rupturita, em Meriti. Decorrido um ano e 
pouco, em 1922, modificamos nosso plano inicial, fundando uma caixa escolar, para a qual os mora-
dores de Meriti poderiam contribuir. Passados outros dois anos, em 1924, o desenvolvimento da caixa 
era tal que resolvemos transformá-la em Fundação Dr. Álvaro Alberto, agora com três seções: Escola 
Regional de Meriti, Biblioteca Euclides da Cunha e Museu Regional de Meriti, as duas últimas desti-
nadas a auxiliar a primeira e a espalhar um pouco de cultura entre os adultos”. In ALBERTO, 1968, p. 
40. 
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desses empreendimentos de solidariedade humana” (VENÂNCIO FILHO, 1968, 
p. 28). Para Edgar Süssekind de Mendonça, prescindir dos recursos financeiros 
do Estado era viabilizar a generalização da experiência pelo país, fornecendo 
um exemplo, pois a subvenção oficial, “impossível de acorrer a todos os 
recantos necessitados do país, teria desvirtuado a nossa (sic) ação, privando-a 
de sua capacidade essencial que é a de ser imitável em qualquer desses 
recantos patrícios” (SÜSSEKIND DE MENDONÇA, 1968, p. 22). 
  A valorização da iniciativa privada vinculava-se, no caso do grupo responsável pela 

Escola Regional de Meriti, à importância conferida à regionalização do ensino. A 
relação com o meio era proposta pelo grupo como exigência de uma pedagogia 
da atividade, da observação. Por isso, a regionalização era “preceito de ordem 
metodológica”. Edgar Süssekind de Mendonça, falando sobre a experiência, 
esclarecia:  

 

Embora não se trate de formar, exclusivamente, pessoas 
para um ambiente que será o mesmo durante toda a sua 
vida, a regionalização progressiva se impõe pois o que 
essencialmente importa é ensinar a noção controlada pelo 
fato e este, na escola primária, sobretudo existe no ambiente 
atual do aluno. (SÜSSEKIND DE MENDONÇA, 1968, p. 16) 

 
Esse contato com o meio era tido como condição para chegar a 

“abstrações gerais que são o patrimônio comum dos instruídos” (SÜSSEKIND 
DE MENDONÇA, 1968, p. 16). Além de preceito metodológico, a regionalização 
era também “preceito de ordem social” (SÜSSEKIND DE MENDONÇA, 1968, 
p. 15). Os responsáveis pela Escola concebiam de maneira marcada o seu 
papel sociocultural: atendimento médico, alimentar e higiênico, incentivo e 
proteção ao artesanato local, arborização do município, abertura de campo 
para atividades profissionais dos munícipes, aproveitamento de recursos do 
município, como o cinema local, para fins culturais, inauguração de estação 
receptora de rádio, promoção de campanhas pelo abastecimento de água e 
pela melhoria das condições de transporte para o Rio, organização de círculo 
de mães destinado a ampliar a esfera da influência da Escola, fundação de 
biblioteca e museu com recursos do local e a partir da atividade escolar foram 
iniciativas que marcaram a presença da Escola, evidenciando a regionalização 
como “preceito de ordem social”. 

             A intervenção do Estado era rejeitada pelo grupo responsável pela 
Escola Regional de Meriti, que nela via presença nefasta porque dissociadora 
da relação escola-meio social e inibidora de um trabalho inovador. Essa 
presença era, sobretudo, nefasta no ensino rural. Nos “domínios do ensino 
oficial”, segundo Süssekind de Mendonça (SÜSSEKIND DE MENDONÇA, 1968, 
p. 16-17), as escolas rurais eram as que “mais ostentam as suas carrancas 
agressivas de instituições transmudadas, para a salvaguarda, a todo transe, 
de preconceitos teoricistas, em fortalezas que se erguem contra as investidas 

redentoras da Região.” Os malefícios da ação estatal eram, sobretudo, sensíveis 
no atendimento das populações mais pobres. A pobreza, observava Süssekind 
de Mendonça, invalida “a regra clássica de Binet, que ordena classificar cada 
aluno em sua ‘idade mental’ pela variação geral de sua capacidade avaliada 
em testes”, não acompanhando “a variabilidade comum dessas normas” mas, 
antes, retalhando-as “em sentidos francamente contrários, ao mesmo tempo 
retardando aquisições e excitando precocidades, ela que sacode os pobrezinhos 
entre os extremos do desejo de toda hora e a satisfação do quase nunca...” 
(SÜSSEKIND DE MENDONÇA, 1968, p. 17). Cegas a essas variações, nos 
domínios do ensino oficial,  

 

as escolas que servem as populações mais pobres e que... 
se deveriam imiscuir na intimidade definidora de seu 
meio ‘sui-generis’ são justamente as escolas que menos 
contato mantêm com tais singularidades, que escapam às 
generalidades psico-pedagógicas dos compêndios recém-
decorados. (SÜSSEKIND DE MENDONÇA, 1968, p. 17) 

 

 
          A concepção da Associação Brasileira de Educação como organização destinada 
a “coordenar; orientar esforços; amparar iniciativas nascentes; estimular novos 
empreendimentos”13 teve como referência a Escola Regional de Meriti. O 
sucesso que esta vinha alcançando inspirou a prática da Associação como órgão 
coordenador e estimulador de iniciativas do gênero. Tal prática era, ela mesma, uma 
alternativa a propostas que viam no Estado a única possibilidade de concretização 
de uma “política nacional de educação”. Era esse o caso da proposta de Labouriau, 
um Ministério da Educação com a finalidade de “coordenar sistematicamente 
os esforços em matéria de educação e organizar o nosso ensino” (LABOURIAU, 
1928, p.235), elaborando e aplicando um “Plano Nacional de Educação”. 

          Foi na Primeira Conferência Nacional de Educação, realizada em dezembro 
de 1927, que Labouriau defendeu a tese de um Ministério da Educação, 
concebido como “um aparelhamento ramificado convenientemente por todo o 
país”, dispositivo centralizador que evitasse a “dispersão de esforços”, a “falta de 
coordenação” e a “ausência de diretivas”, consequências da “pulverização das 
atribuições governamentais por vários ministérios” (LABOURIAU, 1928, p. 235). 
Sua finalidade principal era assegurar a “unidade pátria, por meio de um plano 
NACIONAL de Educação” (LABOURIAU, 1928, p. 237). De todos os problemas, 
afirmava Labouriau, o da educação “é o de maior alcance, porque é pela educação 
que se formará a nossa nacionalidade, atualmente ainda imprecisa, e que é mais 
um aglomerado heterogêneo do que um todo harmônico” (LABOURIAU, 1928, p. 

14“A Associação Brasileira de Educação não se apressou em pedir a atenção e o apoio públicos, de que, no 
entanto, precisa essencialmente para o êxito da vastíssima obra de propaganda, de orientação, de estudo, que 
se propõe a realizar. [...] urge, agora, coordenar, orientar esforços; amparar, fortalecer iniciativas nascentes; 
estimular novos empreendimentos”. Boletim da Associação Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, nº 1, se-
tembro de 1925, p. 1. 



136 137

237).  

Na educação residiria “o fator máximo de unidade nacional”, o que fazia 
com que a educação fosse considerada uma “questão nacional” e não pedagógica, 
“questão nacional” no mesmo sentido em que o café ou a siderurgia o eram por 
extravasarem os interesses dos Estados produtores da rubiácea ou ricos em minério 
de ferro (LABOURIAU, 1928). Enquanto “questão nacional” é que a educação 
exigia um “aparelhamento eficiente” que a orientasse “de modo uno” por todo 
o território do país, o “Ministério da Educação Nacional”. Tal “aparelhamento” 
deveria montar-se como “organização nova” e não se resumir à recomposição de 
“velhas peças de mecanismo obsoleto”. Tal obsolescência decorria da montagem 
ineficiente, “colimando apenas a instrução”. A nova “organização” deveria 
aparelhar-se de modo a garantir que “o problema da educação” fosse “orientado 
de modo uno, por toda a vastidão territorial do Brasil” (LABOURIAU, 1928, p. 240). 

         “O lastimável atraso em que vegeta a nossa população do interior 
abandonada e esquecida”, dizia Labouriau (LABOURIAU, 1928, p. 248), “é fruto 
em grande parte do alheamento em que tem se conservado a União em matéria 
de educação popular.” Deixar aos Municípios ou aos Estados a “incumbência de 
prover a educação” era permitir “orientações tão diversas por esse Brasil afora 
que a nossa unidade como povo nunca mais se poderia conseguir” (LABOURIAU, 
1928, p. 237-238). Concluía, dizendo que, por toda parte, no mundo civilizado 
moderno, “a orientação é una em matéria de ensino, isto é, em cada país há 
uma organização sistemática para o ensino em seus diversos graus e em seus 
múltiplos aspectos” (LABOURIAU, 1928, p. 238). Não se tratava de “anular a 
competência estadual ou municipal, nem mesmo de restringi-las; tratar-se-
ia de auxiliálas” (LABOURIAU, 1928, p. 240). O Ministério da Educação seria 
uma organização com a finalidade de “orientação geral, de coordenação, de 
sistematização e sobretudo de impulsionamento” (LABOURIAU, 1928, p. 240). 
Sua ação modalizava-se, em sua proposta, conforme a situação educacional de 
cada Estado ou Município: onde nada existisse, iniciaria o trabalho de educação; 
onde já existissem realizações, seriam aperfeiçoadas (LABOURIAU, 1928, p. 240). 

          A ênfase na “unidade nacional” e a decorrente proposta de um papel 
unificador do Estado soavam descabidas para Süssekind de Mendonça. Para 
ele, não tinha sentido temer a fragmentação do país “na época da Aviação 
e do Rádio”. A educação das populações brasileiras “pela vida própria de 
cada região” era imperativa. Süssekind de Mendonça esperava que a “Escola 
Regional” preparasse a “Escola Nacional”, uma vez que não compreendia a 
“nacionalidade” sem “as linhas características de cada região” (SÜSSEKIND DE 
MENDONÇA, 1968, p. 22). A “Escola Nacional” era assim, para ele, resultado 
possível de iniciativas que adotassem a regionalização do ensino como preceito 
de ordem metodológica e social e não o resultado de uma política estabelecida 
de antemão, imposta por normas emanadas do Estado. 

         A proposta centralizadora de Labouriau não era, no Conselho Diretor, a 
única alternativa contrária à regionalização do ensino, tal como era concebida 
pelo grupo responsável pela Escola Regional de Meriti. Fernando Magalhães e 

seu grupo também eram apologistas da “unificação do ensino”. A Constituição 
republicana tinha, segundo Magalhães, corroído a “coesão nacional, firmando 
o princípio da escola primária regional, estreitada no emperramento das 
pequenas pátrias, com seus dirigentes, os seus costumes, seus exclusivismos, 
suas tradições, suas justiças, seus exércitos e suas bandeiras”. A “unificação do 
ensino primário”, a “escola única” assim entendida, era a principal reivindicação 
da “cruzada da unidade nacional” que ele propôs, em 1927. A cruzada 
demandava a unidade doutrinária da escola: “A nossa tarefa será ensinar a ler 
esta imensa palavra Brasil... mas ensinar a lê-la numa só crença e a olhar para 
um só destino” (MAGALHÃES, 1930, p. 71-72). 

         A defesa da “unidade doutrinária da escola” incompatibilizava-se com a 
proposta dos responsáveis pela Escola de Meriti por uma razão, em especial. 
Partidários da “educação moral livre de doutrinas” e “neutros” em matéria 
religiosa, os responsáveis pela Escola acreditavam que a própria região “daria 
lições de moral com os métodos que inspira”: “métodos de observação, de 
crítica, de raciocínio” (SÜSSEKIND DE MENDONÇA, 1968, p. 21). Essa posição, 
que não passou sem o registro crítico militante de Tristão de Athayde, era 
diametralmente oposta à implicada na defesa da “unidade doutrinária da 
escola”, que significava a incorporação da religião católica, como tradição a ser 
resgatada, na formação da “alma nacional”. 

           A questão religiosa era, assim, outro divisor de águas no Conselho 
Diretor. A valorização da educação moral, consensual entre os reformadores 
da ABE, ocasionalmente se traduzia na apologia da religião como base 
da moralidade ou na proposta de rituais católicos integrando as práticas 
comemorativas frequentemente promovidas pela Associação. Sempre que 
isso ocorria, Edgar Süssekind de Mendonça, ativista do ateísmo15, firmava 
seu protesto veemente, reafirmando que a Associação não tinha qualquer 
coloração religiosa. Nisso, Süssekind de Mendonça era invariavelmente 
secundado por Francisco Venâncio Filho, seu parceiro na defesa da ABE como 
organização de objetivos estritamente pedagógicos. 
                                                        

15Ver, a respeito: SÜSSEKIND DE MENDONÇA, Carlos; SÜSSEKIND DE 
MENDONÇA, Edgar. Iniciando uma campanha contra a ação católica no Brasil. 
Rio de Janeiro: edição dos autores, 1924. 

Opondo-se a Labouriau, Süssekind de Mendonça – cujo ateísmo lhe valeria um 
atentado em Fortaleza, em 1934, por ocasião da Sexta Conferência16 – via em 
Fernando Magalhães melhor aliado na defesa da ABE 

16Rememora, Carlos Süssekind de Mendonça, em discurso de saudação a Edgar: 
“Ao 6º Congresso Nacional de Educação, reunido em Fortaleza, em fevereiro de 
1934, é que estaria, entretanto, reservada a nota mais alta das vossas atividades 
intelectuais no agitado período em que se realizou. As discussões decorriam 
monótonas no trato das primeiras teses, puramente formais. Até que, em 
determinado dia, o Padre Hélder Câmara pronuncia uma conferência sobre ‘O traço 
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fundamental da escola cearense’ que era, a seu ver, o de ‘ser fundamentalmente 
católica’. [...] o delegado do Espírito Santo à Conferência, [...], o sr. Ciro Vieira, assim 
que o Padre Hélder acabou de falar, disse que ‘não compreendia permanecessem 
os educadores indiferentes à questão religiosa e, por isso, sugeria que o 
Congresso enviasse à Assembleia Constituinte um telegrama solicitando que os 
representantes da Nação incluíssem na Constituição a ser promulgada o ensino 
religioso facultativo nas escolas’. Foi essa sugestão extemporânea que precipitou 
os acontecimentos. Imediatamente, pedistes a palavra e fizestes sentir que a 
proposta não poderia ser sequer encaminhada a plenário pois que o regimento 
do Congresso proibia expressamente qualquer manifestação de caráter político 
ou religioso. [...] na hora, porém, ninguém raciocinava: o Interventor Carneiro 
de Mendonça, que presidia à reunião, em vez de fazer valer a sua autoridade, 
preferiu abandonar bruscamente o recinto, sem dar qualquer explicação. Mesmo 
no outro dia, a retirada da proposta, que deveria honestamente ter liquidado o 
assunto, não o fez. E não o fez por que a assistência – note-se bem – a assistência, 
e não os congressistas – a assistência que os jornais diziam ‘constituída quase 
exclusivamente de elementos filiados ao partido integralista’, manifestou-se 
em desacordo com a desistência da moção, reclamando-lhe a permanência 
na ordem do dia, o que só não se fez devido ao vosso protesto, pois que, no 
dizer do O Povo, a vossa valentia idealística representou, ‘sozinha, ali, naquele 
momento, a última trincheira do pensamento livre do Congresso’. [...] o revide, 
porém, tinha de vir, e veio. Não no recinto do Congresso, onde, afinal, sempre 
poderíeis ter alguma ajuda. Mas de surpresa, à traição, quando vos encontráveis 
sentado a uma mesa de café, sem possibilidades de qualquer defesa. Ao mesmo 
tempo em que um desconhecido vos interpelava sobre os insultos que havíeis 
proferido contra a sociedade cearense – tal como insinuava, premeditadamente, 
O Nordeste, a gazeta fascista e clerical de Fortaleza – outros dois pelas costas, 
vos agrediam com murros e cadeiras. Não fora a intervenção oportuna de um 
chofer e de um mecânico, que passavam no momento, e teríeis sido assassinado. 
Tanto mais que, logo após, ‘houve um tiroteio’ de autoria tão ignorada e tão 
impune como os golpes de mão que chegastes a sofrer. [...] o inquérito policial 
instaurado para apurar os responsáveis pela tentativa de morte de que fostes 
vítima – teve, como era de esperar, a sorte de todos os inquéritos que se abrem 
em casos semelhantes – nada apurou. Em compensação, a maneira com que vos 
receberam nesta capital, confortou-vos. A Associação Brasileira de Educação – 
que fostes representar em Fortaleza – possivelmente constrangida por vos ter 
no seu Conselho Diretor e à vossa esposa como um de seus presidentes – nada 
fez. A Associação Brasileira de Imprensa, entretanto, a cujos quadros nunca 
pertencestes, apressou-se em vos hipotecar ‘a sua solidariedade irrestrita’”. 
SÜSSEKIND DE MENDONÇA, EDGAR e SÜSSEKIND DE MENDONÇA, CARLOS, 1953, 

como organização apolítica. Nunca renunciou, contudo, ao papel de censor das 
investidas religiosas dos integrantes do Conselho Diretor. 

            A postura de Süssekind em questões religiosas funcionou como espécie 
de censura sobre os membros do Conselho, impedindo maior adesão da ABE 
a uma linha católica de atuação. Impediu também que essa questão aflorasse 
com clareza nos debates do Conselho, mas não impediu que, sob a aparência 

de questões relativas à moral e ao civismo, a questão religiosa estivesse 
presente imprimindo seu selo no programa de moralização dos costumes que 
caracterizou a ação do Departamento carioca na cidade do Rio de Janeiro.  

Evidências disso podem ser encontradas em iniciativas apoiadas pelo 
Conselho, como foi o caso do programa de educação moral e cívica elaborado 
por Fernando Magalhães como sugestão da ABE às escolas cariocas, a ser 
desenvolvido pelo mesmo Magalhães e pessoas especialmente convidadas. 
No programa, construído como celebração em memória da história pátria, os 
termos com que são enaltecidos os intuitos religiosos da empresa colonizadora 
portuguesa, por exemplo, operam o catolicismo como elemento constitutivo da 
“alma nacional”, em tradição a ser, mais que preservada, cultuada. A questão 
religiosa teve peso importante na diferença existente entre o nacionalismo 
centralista de Labouriau e seu grupo e o dos católicos guiados, no Conselho, por 
Fernando Magalhães. 

___________________

p. 138 a 143. A omissão da Associação Brasileira de Educação no incidente 
foi maior do que a ironia de Carlos Süssekind de Mendonça sugere. O jornal 
O Nordeste noticiou que Mello Leitão procurou a redação para, enquanto 
representante da ABE, declarar “que a mesma absolutamente não encampa as 
expressões insultuosas que, no decorrer dos debates sobre o ensino religioso, 
foram proferidas no Congresso há pouco realizado”. “Essas expressões”, – teria 
frisado Mello Leitão, segundo o jornal – “são de exclusiva responsabilidade 
pessoal de quem as proferiu”. “Muito folgamos” – comentou O Nordeste – 
“em registrar essas declarações, trazidas oficialmente em nome da ABE e 
que isolam, na sua indelicadeza e no seu furor antirreligioso, a mentalidade 
retrógrada e irritante do sr. Süssekind de Mendonça”. “A ABE não encampa 
insultos às crenças católicas do povo”, in O Nordeste, Fortaleza, s.d., Rio de 
Janeiro, Arquivos da ABE. 
          A tradição católica era elemento cultural dado, cuja incorporação 
doutrinária à formação ministrada pela escola não requeria medidas de 
reaparelhamento institucional nem tampouco uma reorientação geral da 
escola expressa num plano nacional de educação, como propunha Labouriau. 
A atuação de Magalhães e seu grupo balizou-se por proposição de caráter 
pontual que garantisse o objetivo último visado, o de imprimir orientação 
católica à formação nacionalista reivindicada para a escola. Na Primeira e na 
Segunda Conferências, o grupo mobilizou-se na defesa da competência 
federal no campo do ensino normal. Com essa providência, esperava garantir 
unidade de orientação na formação do professor, de modo a assegurar a 
“unidade doutrinária” da escola primária. Traduzir tal “unidade” em termos 
que incorporassem as mais caras tradições católicas à “alma nacional” a ser 
moldada pela escola era operação em curso no movimento educacional e na 
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reação católica que se reorganizava14. 

A estratégia do grupo Labouriau era diversa. Não era a tradição (e com 
ela, especialmente, o catolicismo) o cimento da “unidade nacional”. Esta 
deveria decorrer de um conjunto de medidas de “integração nacional” que 
abrangiam a rodovia, o telégrafo, a ferrovia, o rádio, a aviação, a superação da 
agricultura de subsistência, a indústria de base. Como uma dessas medidas, a 
escola é valorizada como aparelho capaz de dinamizar a produção, favorecendo 
o estabelecimento de um circuito de produção e circulação de bens culturais 
e materiais. A possibilidade de a escola funcionar como aparelho desse 
tipo dependia de sua articulação num “sistema” “organizado”, “orientado” 
e “impulsionado” pelo Estado. Tal ênfase em mecanismos estruturais e 
estruturantes de um sistema nacional de ensino não significava, porém, 
indiferença pela orientação doutrinária da escola.  

Ao contrário, Labouriau e seu grupo atribuíam importante função 
política a ela que, segundo entendiam, deveria “burilar” a “multidão”, 
“diamante bruto”, arrancando a da “apatia”, do “desânimo”, da “servilidade” 
e “pusilanimidade”18. Mas a ênfase principal do grupo foi posta em questões 
de “formação de elites”. Tratava-se de produzir uma “nova mentalidade”, uma 
nova elite cultural e política, capaz de “pensar o Brasil” e, na posição de elite 
construtora, de exercer seu influxo dinamizador sobre as instituições, entre 
elas a escola. As questões que se afiguravam fundamentais ao grupo eram 
as relativas às condições de formulação e implemento de uma nova “política 
nacional de educação”, a montagem de espaço institucional no Estado que 
garantisse tal implemento e a formação da “elite”, pensante, formuladora dessa 
política. 

           A promoção da “unidade nacional” era, para Magalhães, objetivo da 
política educacional voltada para a zona rural para a qual, como já se viu, ele 
advogava. Ao lado das “aglomerações inquietas, insatisfeitas e ameaçadoras”, 
dizia, “vegetam os núcleos perdidos na solidão, sofrendo resignadamente no 
abandono e na inutilidade” (MAGALHÃES, 1929, p. 78). 

           Afigurava-se-lhe oportuno “libertar a mentalidade nacional”, combatendo 
a “superprodução doutoral” e divulgando “sólida e extensamente o ensino 
primário e complementar”, “único criador de energias e o bastante para 
despertar energias produtivas” (MAGALHÃES, 1931, p. 8). Tal política não devia 
traduzir-se, como já se viu, no cuidado exclusivo com a instrução. O habitante 
da zona rural precisava ser tratado “física, moral e intelectualmente”. Com 
essa finalidade, Magalhães propunha a “organização de internatos rurais para 
crianças dos 7 aos 14 anos”. O internato, organizado como “verdadeiro lar 
adotivo”, trabalharia “as necessidades locais, os interesses circunstantes, o 
aperfeiçoamento do trabalho” desenvolvendo “o programa prático capaz de dar 
rumo proveitoso à vida rural no Brasil, criando uma população pensante digna 
de mantê-la, melhorá-la e defendê-la” (MAGALHÃES, 1931, p. 11).  
17Ver: os capítulos Nacionalismo e Catolicismo in NAGLE 1976, p. 44 a 
64.
18 Ver: MAYA, 1928, p. 27-32. 

Regional apenas enquanto escola assim adaptada ao “meio”, o tipo de 
estabelecimento proposto ministraria uma educação capaz de promover a 
“unidade nacional”, formando o “mesmo brasileiro” por todo o país, como 
sempre pretendeu 
Magalhães: cabia-lhe desenvolver  

 um programa de cultura inicial pelo conhecimento suficiente da 
língua materna, das tradições históricas do povo, da extensão 
territorial e aspectos geográficos do país, de noções de higiene, de 
educação cívica, ao lado da aprendizagem do cultivo inteligente e 
do aproveitamento das riquezas do solo. (MAGALHÃES, 1931, p. 
11) 

 

 

Uma escola como essa criaria “o cidadão útil, votado à prosperidade de 
seu recanto” (MAGALHÃES, 1931, p. 7).  

A política dominante de valorização da escola secundária e superior, ao 
contrário, favorecia “a agitação desocupada e maléfica das cidades”, produzindo 
funcionários e doutores, “aqueles endemia mansa, estes epidemia brava” 
(MAGALHÃES, 1931, p. 4-5) que acabavam por ser acolhidos e sustentados pelo 
Estado que, “na função de atender, pela burocracia, às necessidades prementes 
do cidadão pouco apto, pensiona homens sãos, num feitio de verdadeira 
assistência aos desvalidos da capacidade, revestidos das insígnias da sabedoria” 
(MAGALHÃES, 1931, p. 6-7). Era preciso mudar essa situação privilegiando a 
escola rural, primária e complementar, produtora do “cidadão útil”. O ensino 
superior no Brasil só lucraria com a “medida ousada que o suspendesse pelo 
espaço de 20 anos” (MAGALHÃES, 1931, p. 8).  Com a escola rural seria possível 
reverter o processo que, com “o trabalho rural em fuga” e “o sertão do país em 
abandono”, vinha “desnacionalizando o Brasil” pelo contato do migrante, na 
cidade, com “correntes imigratórias fermentadas de indisciplina”. 
           O grupo católico da ABE valorizou a escola primária, profissional e 
secundária, desinteressando-se pelo ensino superior. A renovação cultural 
das “elites” via escola não fazia parte do rosário de doutrinação patriótica 
centrado na tradição católica que puxavam15. Isso não significou sempre estrito 
“tradicionalismo”: fazia parte do grupo Barbosa de Oliveira, para quem as 
virtudes da escola estavam associadas à possibilidade de ela desempenhar, 
com os recursos tornados disponíveis pela “moderna pedagogia”, papel 
relevante num mundo que estaria a proclamar “métodos de organização do 
trabalho como fator essencial da prosperidade econômica” (OLIVEIRA, 1931, 
p. 101). “Aumentar o rendimento do material humano, evitar os insucessos 
provenientes de erro na escolha do oficio e guiar essa seleção, por processos 
científicos” constituíam, no entender de Barbosa de Oliveira, “preocupações 
notáveis da hodierna organização do trabalho” (OLIVEIRA, 1929, p. 94). A essas 
19Observe-se que um trabalho de “renovação cultural” (NAGLE, 1976, p. 57) das “elites” católicas 
vinha sendo feito fora da escola, com a fundação do Centro D. Vital e da Confederação Católica (NA-
GLE, 1976, p. 64).  
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“preocupações”, a “moderna pedagogia” poderia fornecer suporte: organizando, 
no estabelecimento escolar, “um meio físico, intelectual e moral, onde nada se 
impõe e tudo se dispõe para educar no trabalho fortalecendo o corpo e formando 
o caráter de cada aluno” (OLIVEIRA, 1931, p. 98)20; ou adotando medidas 
mais específicas, como as técnicas de “orientação vocacional” que dariam 
aos alunos “oportunidades reveladoras de determinadas aptidões” ao corrigir 
“tendências naturais e conduzir certas inclinações” (OLIVEIRA, 1929, p. 94). 
               O otimismo pedagógico e social de Barbosa de Oliveira articulava 
a utopia de uma sociedade “moderna” cujos conflitos e embaraços seriam 
solúveis por métodos adequados de alocação do “homem certo no lugar 
certo” – the right man in the right place –, fórmula, aliás, mais adequadamente 
traduzida no círculo educacional pela expressão “o homem devido no lugar 
devido”. Tal otimismo, além de ter-se formulado como defesa da “pedagogia 
moderna”, desdobrou-se como proposta de um ensino secundário com maior 
espaço para o ensino das ciências e das técnicas e como valorização de um 
tipo de escola primária regionalizada que, educando para o trabalho em 
consonância com as necessidades de cada região, estaria, concomitantemente, 
realizando-se como “escola ativa” nos moldes prescritos pela “nova pedagogia”. 
            Tal acepção de escola regional incorporava a experiência da Escola 
Regional de Meriti, traduzindo-a em seus termos. Na tradução, operou-se 
uma mudança significativa, que pode ser detectada numa sutil mudança 
de ênfase: de “educação pelo trabalho” à “educação para o trabalho”. Na 
experiência da Escola Regional de Meriti, o trabalho e a adaptação à vida 
regional eram principalmente exigências de ordem metodológica e social que 
se propunham a franquear ao aluno o acesso à cultura, “patrimônio comum 
dos instruídos”: dos “verdadeiramente instruídos”, esclarecia Süssekind de 
Mendonça, “dos que, pela assimilação do exemplo oportunamente escolhido 
e regionalmente controlado, adquiriam não só o conceito contido no exemplo, 
mas também o método para adquirir, por esforço próprio, todo um mundo 
de conceitos correlacionados” (SÜSSEKIND DE MENDONÇA, 1968, p. 16).  

Como o que importava, no processo de aquisição do conhecimento, 
era chegar a “abstrações gerais” ensinando “a noção controlada pelo 
fato” e como este, na escola primária, só existia, segundo Süssekind 
de Mendonça, no próprio ambiente e na experiência do aluno, 
impunha-se a escola regional, entendida como “escola ativa”, como 
20 Neste trabalho de Oliveira evidencia-se o caráter “modernizador” de sua proposta de 
educação “modernizador” de educação rural,  relativamente ao projeto de Magalhães 
diz Oliveira: “A agricultura oferece em nossa terra, sem possível contestação, recursos 
excelentes para uma iniciação escolar, desde que esta obedeça às sábias prescrições do 
método ativo e do real interesse do aluno, despertado pela zona em que se desenvolve 
a sua vida. [...] convém não esquecer, para tanto, a necessidade de mais escolas e, 
preliminarmente, o caráter de educação que lhes devem ministrar. Não visam esses 
estabelecimentos ensinar o aluno a melhor plantar o milho ou bem engordar um porco: 
pretendem, valendo-se da parte material comum a certas zonas rurais, ensinar sobretudo 
a viver como gente, pelo aproveitamento mais completo de seu esforço, pelo conforto, 
então acessível aos seus maiores recursos. Deixando o carro de boi com a marcha lenta 
dos passados séculos, procuram, servindo-se de boas estradas, e do aperfeiçoamento 

dos meios de transporte, assegurar uma aproximação dos centros comerciais onde 
os agricultores colocam, diretamente, o produto de sua lavoura e onde encontram as 
diversões que completam as exigências de sua vida de civilizado” (OLIVEIRA, 1929, p.

“escola do trabalho”. A proposta educacional dos responsáveis pela Escola 
Regional de Meriti não partilhava do otimismo pedagógico e social de Barbosa 
de Oliveira. Com lucidez, 
Süssekind de Mendonça evidenciava os limites de um trabalho pedagógico que 
pretendesse elevar o trabalho “à dignidade de suas aulas”:  

não conteis com a aceitação, pelos pais, do ensino não 
livresco, como o nosso: a preparação de seus filhos para 
a vida profissional, para uma vida conformada com os 
ditames do trabalho, sendo uma continuação de destinos 
seus e deles os atemoriza; querem os filhos pertencendo a 
um outro mundo, que não aquele em que passaram a sua 
existência de vencidos... Quando, em nome da boa cultura 
popular, contrariamos frequentemente essa má vontade 
dos pais contra o ensino manualizado, bem percebemos que 
estamos tocando em um mal maior a combater, pois essa 
descontinuidade ambicionada da vida paterna revela uma 
nação de descontentes... (SÜSSEKIND DE MENDONÇA, 1968, 
p. 20) 

 

 
           A proposta de uma “escola regional” na acepção de Barbosa de Oliveira 
era a dominante na ABE. Ela compatibilizava exigências de “modernizadores” 
e “tradicionalistas” interessados em superar o que Magalhães chamava de 
“distribuição humana desordenada”, podendo ser elemento valioso de fixação 
do homem nas zonas rurais; “vitalizava” a economia educando para o trabalho 
e, além disso, podia ser instrumentalizada, como não era o caso da proposta 
dos responsáveis pela Escola Regional de Meriti, nos projetos dominantes, no 
Conselho Diretor e nas Conferências Nacionais, de uniformização cultural da 
“nação” através da escola. 

            Mais ousado era o projeto de Edgar Süssekind de Mendonça. Sua 
concepção de “escola do trabalho” viria a ser, no final dos anos 1920, o ponto 
nevrálgico da superação da dualidade dos sistemas de ensino, da implantação 
do que entendia como “escola única”. Süssekind faria suas as posições de Anísio 
Teixeira que postulava: “a cultura e o trabalho unificados em todos os graus da 
educação nacional” (TEIXEIRA, 1929 apud SÜSSEKIND DE MENDONÇA, 1930, p. 
22). 
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OS INTELECTUAIS E AS INSTITUIÇÕES:

A PESSOA COMO SER E PODER EM VALORES 

         Emanuel Oliveira Medeiros
                                                         Universidade dos Açores

                                                                         Centro de Estudos Humanísticos da Uaç 

Ser intelectual não é uma profissão nem deveria ser um elemento distintivo. 
Dizer de alguém que é um intelectual será remetê-lo para uma casta, para uma 
espécie de elite e, em rigor, todos os seres humanos são seres eleitos e de eleição. 
Essa deve ser a essência da Democracia, melhor, da essência de Ser Pessoa, Ser 
Pessoa é, em si, um Poder em Valores. Mas, no bom sentido, dizer de alguém 
que é um intelectual é dizer que é alguém que se ocupa, predominantemente, 
das coisas do espírito. E urge promover a especial educação do espírito. Em bom 
rigor, é preciso ocuparmo-nos, todos, das coisas do espírito porque o materialismo 
alastra e com ele muitas formas de corrupção, incluindo a corrupção do espírito e 
das ideias. Portanto, é tempo de repensar a função do intelectual na sociedade de 
hoje, uma sociedade onde se generaliza a corrupção, à escala global. Só os espíritos 
vigorosos podem ajudar a preservar e a guardar o que é bom. Hoje, os fenómenos 
da corrupção não são apenas uma realidade dos Estados Totalitários, a corrupção 
também tende a contaminar e larvar nas Democracias que têm de multiplicar os 
mecanismos de controle, muitas vezes caindo em legalismos uns atrás dos outros, 
caindo com legalicismo que sufoca. As Democracias não avançam sem mecanismos 
de autocontrolo, mas conjugando moralidade e legalidade. Não basta termos ou 
falarmos em estados de direito porque só o adjetivo dá substância, isto é, terão de 
Ser Estados de Direito Democráticos. Ora, nas ditaduras declaradas os intelectuais 
não existem, só o aparelho político-partidário único é que pensa por todos, é o 

PARTE II – ARTIGOS DE FLUXO CONSTANTE unanimismo do não pensar, o partido é que pensa. O tempo que vivemos e em que 
vivemos é aterrador, perigoso, nocivo. É um tempo no qual se envenena com uma 
facilidade assustador. Estamos numa Era sem Tempo. É o tempo do cronos, sem 
humanismo, quando é fundamental ligar o cronos e o logos. É preciso o Sentido.

Em Democracia, e sem ser em Democracia, todos somos pensadores, sujeitos 
de vontade e de liberdade. Por isso a enunciação foi “Declaração Universal dos 
Direitos do Homem” /Humanos (1948) e não internacionais. Trata-se em primeiro 
lugar da Dignidade inviolável da pessoa humana nasça onde nascer, esteja onde 
estiver. Além disso há que falar no “Direito dos Povos” como tão lucidamente advertiu 
João Paulo II, até, e muito, tendo em conta a sua história de vida e os tormentos 
por que passou a sua amada Polónia. E hoje vemos que, com a invasão, bárbara, 
da Ucrânia, pela Rússia, já antes, em 2014, com a anexação da Crimeia, parece que 
o mapa do mundo fica tão vulnerável como vulnerável é um país nas mãos de um 
ditador que quer recuperar o império soviético. A data de 1989 foi tão celebrada, 
com a queda do muro de Berlim. Na altura era Presidente da ex-URSS Michael 
Borbachov, que defendeu palavras proibidas: Perestroika e Glastnoss, Mudança e 
Transparência. Essa história faz parte da história das nossas vidas, como cidadãos 
do mundo, num mundo que era – e estava – tenso na Guerra Fria, após a II Guerra 
Mundial. Mas aqui não quero fazer um registo positivista. Em primeiro lugar porque 
o positivismo é perigoso porque pretende tirar o sujeito do conhecimento e o sujeito 
do acontecimento. Ora, Paulo Freire diz-nos, tantas vezes, na sua Obra notável, que 
o homem é um “sujeito histórico”. Querer tirar a historicidade humana é um abuso 
e uma prepotência inadmissível, seja onde for e por quem for. Poucas são as pessoas 
que amam as palavras como realidades vivas que nos fazem ser. A fala é um Dom de 
Deus. Deus sempre amou a Liberdade por isso enviou Moisés para libertar o Seu Povo 
que estava escravizado no Egipto. Mas o Povo, por toda a parte, se não tem firmeza 
e valores pode hipotecar a sua capacidade de fazer e participar na História. Mas julgo 
que há muitas formas de participar na História. E a pessoa, mesmo aparentemente 
mais anónima, é sujeito de história. Cada Pessoa tem a sua História e a sua História de 
Vida. Ora, desde logo, os chamados intelectuais têm o Dever Educacional não apenas 
de dar valor a essa história, que é inerente à pessoa, mas fazer com que a pessoa 
fale de si, da sua vida, da sociedade, da política, do mundo. Compete aos intelectuais 
não estarem alienados nas instituições e, ao mesmo tempo, tendo bons dispositivos, 
e, visando o Bem, impedirem qualquer forma de alienação. Por isso é preciso estar 
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consciente e ter consciência histórica. A Educação histórica faz-se de múltiplas 
formas, por todos junto de todos. Uns querendo dar a cara, outros ajudando a ruir as 
maldades para que o Bem prevaleça e triunfe.   

Há várias formas de Ser intelectual. Pode um intelectual ter uma propensão 
mais interventiva e cívica e outro ter uma intervenção mais especulativa. Vejamos. A 
pós-modernidade (que já não é resposta, nem teórica nem prática) quis contrapor-se, 
no pensamento e na ação à Modernidade. Desde há algum tempo, tenho feito notar 
que urge a pós-pós-modernidade, que faz uma síntese abertura, contra toda a forma 
de alienação, o pensamento é movimento de organização de ideias, é sentir, é busca 
de realização e de concretização. É da natureza humana fazer algo, em interioridade, 
em exterioridade e em interação. O pensamento ativo e meditativo liberta quem o 
trabalha, até numa dimensão mística que é o das intimidades. Portanto, o intelectual 
lida com o seu mundo, intervém no mundo da realidade múltipla e interage com 
os outros, em dinâmicas de inteligibilidade e dinamismo de realização. Falamos 
da Modernidade. Os Filósofos da Modernidade foram – e são – intelectuais de 
alta estatura bem como muitos da pós-modernidade. Mas ao querer cortar com a 
Metafísica, o ser humano ficou sem Referências, sem princípios e valores Universais. 
Em bom rigor, a Declaração Universal dos Direitos do Homem concilia Modernidade 
com pós-modernidade, visto que atende aos valores intemporais e universais 
na pessoa concreta de cada um. Mas a pós-modernidade dogmatizou-se porque 
esqueceu a Metafísica, urge retomar a metafísica mas talvez uma Metafísica de Carne 
e Osso, esse é o sentido, bem vistas as coisas, do que está presente quando estão 
em causa os “crimes contra a humanidade”, isto é quando a Consciência humana e a 
pessoa humana é sujeita a atrocidades que a Humanidade, em si mesma, não pode, 
sequer, tolerar. É o que acontece em muitas Guerras. A bárbara invasão da Ucrânia 
pela Rússia aumentou o número de pessoas, concretas, em movimentos de migração. 
Razão para perguntar: o que tem a Humanidade aprendido consigo mesma? A Não 
intervenção da NATO deve-se ao facto de a Ucrânia não ser (ainda) membro da União 
Europeia. A Rússia não renunciou à sua “mundividência marxista” como afirmou o 
Grande Filósofo José Enes em 1990, em entrevista publicada no Jornal Diário dos 
Açores. 

Hoje, como sempre, é muito importante que os verdadeiros filósofos, 
intelectuais, em geral, intervenham nos órgãos de Comunicação Social, também 

nas redes sociais, com as devidas reservas éticas e deontológicas. Levar ao Mundo a 
nossa palavra, a palavra de Verdade e que busca a Verdade e o Sentido, num mundo 
perigoso e com uma grave ausência de valores maiores. Ter e Ser em Referências, 
Princípios e valores é fundamental, mas isso não é mesmidade, pelo contrário é 
abertura, diálogo e compreensão.  

Sobre a visão reflexiva em relação à Modernidade, quero referir dois nomes, de 
dois Grandes Intelectuais: Jürgen Habermas e Michel Meyer. Para Jürgen Habermas, 
a Modernidade tem um impensado a potenciar, com fecundidade, a Comunicação 
e, para Michel Meyer o fundamental não é a razão proposicional, normativa e 
normativista, mas a Razão problematológica. Ora, para Karl Popper “a vida é 
resolução de problemas”, e é, a vida é fecunda em problemas, mas uma coisa é – ou 
são – os problemas inevitáveis, outra são os problemas resultantes da Guerra que 
deixam marcas e chagas por toda a parte. Há que suscitar questões e problemas. Caso 
contrário, a humanidade torna-se um esqueleto, uma paralítica do pensamento. 

O que é que o Ser Humano tem aprendido? E tem aprendido? E quer aprender? 
A História, em termos cronológicos, e na atualidade, no quotidiano, é e está cheia 
de problemas, problemas graves. Onde está a Memória da I Guerra e da II Guerra 
mundiais? Onde está a memória da invasão militar do Iraque? cujas consequências 
ainda são enormes, com implicações mortíferas também noutros países, fazendo 
milhares de migrantes, a quem o Papa Francisco tem dado toda a atenção e tem 
levado os políticos a tomarem consciência das suas responsabilidades. Outra Figura 
que tem sido um aliado da Santa Sé é o Engenheiro António Guterres, Secretário 
Geral das Nações Unidas. António Guterres mostrou, enquanto Primeiro Ministro de 
Portugal que é possível e desejável humanismo na Política. Mas renunciou porque o 
“pântano” já era visível. Portanto, os intelectuais não são uma casta, à parte, somos 
todos e cada um de nós, como pessoas e como cidadãos, que têm de pensar, de 
meditar, de exercer a cidadania de modo reflexivo, crítico e prudencial. O Intelectual 
empenha-se no mundo, mas não se aliena no mundo. A ação reflexiva do intelectual 
é útil não só enquanto ato, mas como potência, como reserva de pensamento. Neste 
primeiro quartel do Século XXI o mundo está, de novo, muito perigoso, as guerras são 
sintomas do veneno, do ódio, da ganância, da corrupção, a corrupção que começa no 
falar de mentira, a mentira infiltrou-se como joio e atinge o mundo da comunicação 
social, ao ponto de hoje, no âmbito da Comunicação Social, os jornalistas serem 
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chamados à verdade, para serem fiáveis e credíveis. As pessoas têm de ser “credíveis” 
e devem ter um vínculo à Verdade, um pensamento aprofundado pelo Papa Emérito 
Bento XVI, ele próprio um Grande Génio e Intelectual que tem escritos sobre 
múltiplas matérias, entre as quais a União Europeia. 

A Política é inevitável, até para que haja e se cultive a Democracia com ideias e 
ideais fecundos. Mas onde estão os políticos da craveira do pós-guerra e das décadas 
seguintes? Políticos que faziam Política pensando e debatendo. Há um deserto do 
pensamento. E isso é um perigo. Os políticos não têm tempo para pensar ou não 
sabem pensar? 

Ora, o problema é que o chamado Ocidente adormeceu nos seus valores 
fundamentais e universais. Os Valores querem-se ativos. O Dr. Mário Soares, que foi 
Primeiro-Ministro e Presidente da República Portuguesa, em dois mandatos, ele que 
foi Político e Intelectual, sempre defendeu que a Democracia se cultiva todos os dias, 
que não podemos adormecer. Enquanto a Europa ocidental adormeceu, não dando 
vitalidade, na teoria e no concreto, aos Valores do Humanismo Universal, a Rússia foi 
despertando da sua alienação aparente. Com Gorbatchov tivemos – como dissemos 
– a Perestroika e a Glastnost, havendo a desagregação do império soviético, dando 
oportunidade à independência de estados da ex-URSS, com Putin há a nostalgia do 
antigo império Soviético, como afirmou, com acerto, o Presidente dos EUA. 

A ambição humana e o poder desmedido são muito perigosos e uma vez no 
poder, pessoas sem escrúpulos são capazes do piorio para destruir. O mapa do mundo 
não é para redesenhar ao sabor dos ímpetos imperialistas de ditadores. Já em 2014 a 
Rússia anexou a Crimeia, anexação nunca reconhecida pelas instâncias internacionais. 

No dia 9 de junho de 1990, entrevistei um dos maiores intelectuais e filósofos 
que conheci na Vida, o Professor Doutor José Enes, que foi o Primeiro Reitor da 
Universidade dos Açores, o “Reitor Fundador”, cujas ideias continuam fecundas para 
o presente e para o futuro, da Universidade, em geral, para a Educação e para a 
Sociedade. A referida entrevista foi publicada no Jornal U, da Associação Académica, 
da qual fiz parte ativa, na área da Cultura. Nessa altura a Entrevista “foi concedida 
pelo Professor Doutor José Enes na sua qualidade de Diretor do Centro de Relações 
Internacionais e Estratégia, a propósito de um colóquio, realizado na Universidade 
dos Açores, em maio de 1989 sobre o tema: “As Relações Transatlânticas no Limiar 

do Século XXI”. Recuperei parte dessa entrevista, premonitória, e integrei um excerto, 
fundamental, num artigo intitulado “Tempo de Testemunho: O Rasgo Luminoso 
do Professor José Enes, em 1989, e os Acontecimentos Históricos que marcam a 
Atualidade Mundial” (Cf. Jornal Diário dos Açores, Edição de 7 de março de 2014, 
p. 9”. Por este exemplo se vê como os jornais podem – e devem – constituir meios, 
não só de difusão, mas também de Cultura e Educação, de Pensamento. Isto deve 
ser feito com linguagem de rigor mas acessível. Aliás, o Universitário, seja aluno 
seja docente – até de acordo com a lei portuguesa – deve ser capaz de partilhar os 
seus conhecimentos com diferentes públicos, da sua especialidade, da academia, 
em termos transversais, e da sociedade, em geral. Isso implica um forte domínio 
científico e uma pedagogia universitária, atuante e interventora, uma pedagogia em si 
e inerente ao conhecimento. O saber é para ser partilhado, para, assim, cumprir uma 
das suas finalidades essenciais, o crescimento de todos e de cada um. Não se trata, 
salvaguarde-se, de uma banalização comercial nos órgãos de comunicação social, não, 
mas uma participação gratuita, de modo a garantir a independência de pensamento 
e da sua expressão, de modo a fazer elevar o nível cultural e cívico de todos, com 
critério rigoroso para promover a Democracia e secar a erva daninha da demagogia. 
E ao falar sobre a comunicação social e sobre as redes sociais sabemos como elas 
têm sido usadas, abusadas e manipuladas nas eleições de vários políticos nas últimas 
décadas. Trata-se de um escrutínio difícil e rigoroso que tem sido feito. Não é por 
ser publicado que é notícia e que é verdade. Por isso, importa sempre a verdade 
e a sua procura, os valores da cordialidade, do convívio pacífico, do saber perder 
e saber ganhar. Afinal, em Democracia todos ganham. Todos nós somos e temos 
poder, o poder da palavra, da participação, do silêncio, da não participação, cada um 
escolhe-se, já não à maneira de Sartre no livro “O Existencialismo é um Humanismo”, 
mas à maneira de Vergílio Ferreira, entre outros. Aliás, o próprio Vergílio Ferreira 
faz um longo Prefácio ao referido livro e veio a abandonar o neorrealismo porque, 
com alienação, - aquela corrente - esquecia a dimensão metafísica do homem e 
a “sacralidade da palavra”, em que insiste tanto, designadamente no seu último 
livro em vida, “Pensar”, que se dá na sua pureza, mas também em dinâmicas de 
intertextualidade e de sentidos. E na destrinça da pureza e da maldade, o Pensamento 
avança, em combate contra as adversidades. 

Ora, na senda do Regresso ao Pensar e ao Agir – a um modo reflexivo de 
intervir, também na Comunicação Social, idónea – cito, aqui, o extrato da Entrevista 
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que fiz, então ao Professor José Enes, de Saudosa Memória:  

    Na Entrevista, é – foi – formulada ao Professor Doutor José Enes a seguinte 
pergunta: (Cf. Jornal Diário dos Açores, Edição de 7 de março de 2014, p. 9”)

“J.U. Uma pergunta, que tem a ver com um forte elemento internacional, e que 
tenho a curiosidade em fazê-la. 

Acha que a PERESTROIKA do Sr. Mikhail Gorbachov é um modo de ocidentalizar 
a Europa de Leste?

J.E. (José Enes) Bom. Este é um dos temas que o CERIE terá que estudar e foi 
uma das componentes já deste Colóquio Internacional das Relações Transatlânticas. É 
um factor de actualidade e que não poderá passar despercebido. 

A sua pergunta foca uma das possíveis interpretações do discurso 
Gorbatochoviano.

Quanto a mim, embora não tenha uma compreensão suficientemente elaborada 
da “Perestroika”, vejo que a integração da Perestroika nas dominantes da história 
russa, não aponta para essa interpretação. É que, quanto a mim, uma estratégia 
do Estado Russo para um confronto com o Ocidente. É, de facto, uma estratégia 
conjuntural inteligente e que se tem mostrado bastante eficaz mas não no sentido 
de uma ocidentalização. É no sentido de uma competição com o Ocidente. Não é 
uma adopção de valores e dominantes culturais do Ocidente que estão na intenção 
formulada da Perestroika.

Pelo contrário, é realmente uma estratégia de expansão e dinâmica 
civilizacional, na perspectiva histórica e política da União Soviética. É um Estado das 
repúblicas soviéticas socialistas. 

A Perestroika não renuncia aos valores fundamentais da mundividência marxista 
da história. Muito menos renuncia ao projecto do Estado Russo elaborado por todo 
este processo derivado da revolução de 1917”.

E no seguimento do texto afirmo o seguinte: 

“É manifestamente impressionante a Visão e Profundidade do 
Pensamento do Professor José Enes, com um enorme alcance 
político, no sentido forte e sério do termo – e, no momento 
atual, neste início do mês março deste ano 2014 onde estão 
a ocorrer, perante os olhos de todos nós, Acontecimentos tão 
graves e com consequências imprevisíveis na Ucrânia e na 
Crimeia e a correlação de forças condicionantes e determinantes 

entre o Estado Russo, os Estados Unidos e a União Europeia, 
onde Portugal está integrado, como Membro de pleno Direito 
e num ano em que, precisamente, ocorre eleições para o 
Parlamento Europeu, no qual devem estar os melhores, em 
todas as dimensões, longe de ambições partidárias e de 
oportunismos ocasionais que muito comprometem – ou podem 
comprometer – o Futuro da União Europeia. Tudo faz sentido 
quando muito bem estudado, longe das ambições menores 
e prejudiciais e é de novo tempo da Pessoa Humana e dos 
Estados verdadeiramente democráticos serem pastores do Ser, 
no sentido do filósofo Heidegger”. (Cf. Jornal Diário dos Açores, 
Edição de 7 de março de 2014, p. 9”

É manifesta a Visão e o Sentido Ontológico subjacente e explícito na conceção 
e percepção da Política e das Relações Internacionais do Professor José Enes. Temos 
aqui um exemplo, maior, da intervenção essencial dos Intelectuais não apenas na 
ação política, mas no pensamento político nos vários níveis. Sem Pensamento não há 
política, mas já desde Sócrates, Platão e Aristóteles a Política é pensada. 

Sem pensamento a ação política cai num ativismo redutor e, pior, sem 
pensamento com valores a Política deixa de existir e o que passa a haver são 
estruturas tentaculares de poderes que tendem a oprimir. Um dos intelectuais, 
em teoria e prática, em práxis, é Paulo Freire que na sua Obra de Referência 
Pedagogia do Oprimido torna claro que o oprimido, uma vez liberto, ou liberta ou 
domina. Paulo Freire desconstrói e dá a ver os mecanismos perversos das práticas 
e tendências opressoras nos indivíduos e nas instituições. Paulo Freire insiste na 
necessidade permanente da “ação libertadora que é histórica” (Freire, 1974, p. 111). 
Na sua Filosofia da Educação e Educação de Adultos (que vai além da alfabetização 
de adultos, todos somos alfabetizáveis) , a propósito dos “temas geradores”, - 
tão importantes na configuração do sentido - que despertam o interesse dos/as 
formandos/as, afirma, com forte impacto, como Intelectual na sua ligação direta à 
Educação:

“Temas de caráter universal, contidos na unidade epocal mais 
ampla, que abarca toda uma gama de unidades e subunidades, 
continentais, regionais, nacionais, etc., diversificadas entre 
si. Como tema fundamental desta unidade mais ampla, que 
poderemos chamar “nossa época”, se encontra, a nosso ver, o 
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da libertação que indica o seu contrário, o tema da dominação. 
É este tema angustiante que vem dando à nossa época o caráter 
antropológico a que fizemos referência anteriormente” (Freire, 
1974, Paz e Terra, p. 111). 

Visão e descrição tremendamente atuais. Considero que nós vivemos numa 
época sem tempo de princípios, de valores, isto é numa época sem a fisionomia 
do tempo humanista e humanizador. Paulo Freire fala em “dominação” e em 
“libertação”. Nós vivemos numa era que mata o tempo de ser, o tempo para ser. 
Vivemos numa era que desfigura o rosto humano. Há uma antropologia do terror, do 
medo, do pior que há no humano. Mas a Humanidade resiste em cada ser humano. 
É preciso aprender a Ser e Resistir e Resistir para Ser. É tempo que olharmos para o 
Alto, para a Transcendência, na superação pessoal e histórica de nós sermos. “Ser 
Mais” e mais Ser, como defende Paulo Freire.  Para além de humanismo ateu, há, 
assim penso e acredito, um humanismo humano, um humanismo cristão. Aliás, 
historicamente devese ao cristianismo a conceção de Pessoa. Mas o fundamental é 
acreditar na Pessoa, fazer-se em Humanidade para sermos em Verdade. Paulo Freire 
fala no “inédito viável” (Cf. p.110), e dele só têm medo os ditadores, os opressores. 
Paulo Freire fala no “universo temático da época” (cf. p. 109). Um deles é o Covid 
que mostrou muita humanidade e muita desumanidade. Quantas pessoas não 
ficaram entregues à sua sorte, e partiram deste mundo sem um último adeus? Por 
isso é sempre aos Princípios e aos Valores que temos de regressar. Há um livro da 
Professora Adelaide Batista/Freitas que se intitula “De regresso à Casa”, onde há a 
defesa dos cuidados são personalizados. Não só defendeu como praticou. Só nessa 
coerência há verdade. 

Temos de recriar o Tempo. Para Paulo Freire “os homens simultaneamente 
criam a história e se fazem seres histórico-sociais” (cf. p. 108). E acrescenta: “os 
homens podem tridimensionalizar o tempo (passado-presente-futuro”. E adiante 
afirma: “o ontem, o hoje e o amanhã, não são como se fossem secções fechadas 
e intercomunicáveis do tempo, que ficassem petrificadas e nas quais os homens 
estivessem enclausurados. Se assim fosse, desapareceria uma condição fundamental 
da história: sua continuidade. As unidades epocais, pelo contrário, estão em relação 
com as outras na dinâmica da continuidade histórica” (cf. pp: 108-109). Eis questões 
fundamentais para que esta época possa ter tempo e não seja uma casca sem vida, 

sem finalidade e sem sentido. É preciso saber resistir, no silêncio que cada um 
descubra modos de se afirmar e afirmar Mais Ser e Ser Mais. Paulo Freire afirma 
“a ontológica e histórica vocação dos homens – a do SER MAIS” (Freire, 1974, Paz 
e Terra, p. 45). A obra de Paulo Freire – Pedagogia do Oprimido – e não só, faz 
uma Fenomenologia que, à maneira de Hegel, sem hegelianismo, põe a claro o 
humano na sua singularidade e na sua universalidade. Só assim se pode entender, 
em profundidade, a ligação entre Figuras e Instituições. As Instituições são o que 
as pessoas que nelas estão são ou não são. Quantos judas Iscariotes não se fazem 
passar, com simpatias, escondendo as suas insídias e manhas? Não é por acaso 
que um Papa – o Papa Francisco – tem denunciado tanto a gravidade do mexerico 
nas pessoas e nas instituições, religiosas ou laicas. Só a experiência da vida e o 
exercício desapegado do poder faz falar assim, para uma purificação ecológica 
integral, humana e do universo, como tem mostrado também, e muito bem nas 
suas encíclicas, tão bem recebidas por pessoas de vários quadrantes. Não se trata 
de querer agradar a todos. Trata-se de dizer a Verdade. O Vigário de Cristo na Terra 
sabe, para quem crê – e não só – nós estamos no mundo, mas não somos do mundo 
e mesmo no mundo fazemos mundo e transcendemos o mundo, com consciência 
reflexiva.

Hoje exige-se uma Consciência histórica que está muito ligada a uma 
Educação histórica, que é muito mediada pela comunicação social, por revistas, 
etc. A comunicação social é imprescindível, mas é preciso dar o real desconto, 
principalmente quendo se trata de países que não têm uma comunicação social 
livre ou está condicionada. A História está a fazer-se todos os dias, a História, como 
ciência, e a História como realidade vivida, nesta era que é de globalização, mas 
de uma globalização que já mostra as suas fissuras e perigos. Numa lógica otimista 
devemos pretender a globalização do Bem, assim como há a globalização do mal, de 
que as guerras são realidades nefastas. 

É preciso conhecer e refletir sobre o que é o (des)humano, o que é o mal e a 
maldade. Há um livro intitulado: “A Maldade Humana: Fatalidade ou Educação?”. 

Trata-se de um livro coletivo cujos editores são: Armanda Matos, Cristina Vieira, Sónia 
Nogueira, João Boavida, Luís Alcoforado. 
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No referido livro, afirma o Filósofo João Boavida:  

“Neste jogo de luz e trevas a que género humano está sujeito, o 
que pertence à chamada natureza humana? E o que se adquiriu 
na sociedade? E constituíam os poderes transcendentes controlo 
eficaz, ou não eram mais que a projeção do nosso temor e a 
esperança numa bondade triunfante que nos desse alguma 
garantia? E em que medida a nossa capacidade de controlar a 
maldade tem hoje condições para substituir forças transcendente 
em retirada? A História do século XX é um estandal de horrores 
mais que improváveis, quer para um espírito piedoso e temente 
no Além, sob a conceção de uma natureza humana pecadora, 
quer para as mentes esclarecidas dos racionalistas «, para quem a 
evolução sonhada e a força da razão tal não permitiam prever. E, 
todavia, o inimaginável aconteceu, e continua a acontecer, e quer 
as forças da piedade quer as da clarividência e da cultura foram 
incapazes de a travar e, em certo sentido, ainda o acrescentaram, 
e acrescentam” (João Boavida, 2008, p. 11). 

O mal tende a persistir, mas do ponto de vista pessoal e como intelectual, 
estou profundamente convencido das afirmações do Papa Francisco: “o mal 
não tem nem a primeira nem a última palavra”. (Papa Francisco, 2018, p. 115).  
Afirmações de um Papa que tem, para além de sólida formação, em múltiplos 
sentidos, tem uma experiência da vida social. Além disso, para quem crê há 
sempre um “Adiante”, como diz Bento XVI, a história não é cíclica. Avança 
mesmo, em dimensões centrais, revivido o Momento e o Tempo fundacionais 
e instituintes. Nós próprios, como seres humanos, somos sujeitos e seres 
instituintes. 

Esse sentido de fé e esperança – laica ou religiosa – faz o ser humano 
avançar, tentando resgatar o que há de bom a fazer, o que há sempre de bom a 
fazer. Também em termos filosóficos e ontológicos, o Bem e o Ser predominam 
e afirmam-se no seu dinamismo como princípio de vida. E é a Vida que nós 
buscamos, mesmos nos escombros, destroços e danos da guerra, nesta era que 
é considera como era da mentira. O Prémio Nobel da Paz, em 2005, Mohamed 
Elbaradei, tem o seguinte livro: “A Era da Mentira. A verdade escondida sobre 
os Grandes Conflitos Internacionais” (2011). O livro tem a seguinte dedicatória: 
“Para a Maya, a minha neta de três anos, com a esperança de que lhe deixemos 
um mundo melhor”. Que bela dedicatória, um homem que viveu e escreve 

sobre a guerra, mas com uma luz de esperança. Isso é bom, isso é bonito, isso é 
gerador de paz, de um mundo melhor, na senda da Paz, como ideal, como Ideia e 
como realização. 

Na badana direita do referido livro, podemos ler: “Em 1984 ingressou na 
Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) como conselheiro jurídico, 
tendo ocupado o cargo de diretor-geral entre 1997 e 2009. Durante este período, 
teve um papel determinante em alguns dos principais conflitos mundiais. O seu 
trabalho para garantir a segurança no uso da energia nuclear e para impedir a 
sua utilização para fins militares foi internacionalmente reconhecido em 2005, 
quando, em conjunto com a AIEA, foi galardoado com o Prémio Nobel da Paz”. 
Estes elementos biográficos são muito importantes também para vermos que 
o Intelectual não é apensas alguém das letras. É alguém que pensa o mundo, 
em várias dimensões e perspectivas. Mohamed Elbaradei exerceu com rigor e 
verdade as suas funções, vendo por dentro viu a verdade e detectou os biombos 
da mentira que o livro denúncia. A Verdade não está apenas no que, está em 
Quem, quem diz e faz o quê, ser idóneo e credível é tarefa para uma vida inteira. 
A Verdade é a Grande luta e conquista. Ao formular ““A Era da Mentira. A 
verdade escondida sobre os Grandes Conflitos Internacionais” (2011). Mohamed 
Elbaradei mostra que há mentira, que ela é perigosa e letal e esconde a verdade. 
Esconder a verdade é um crime. As relações internacionais exigem a docilidade, 
a pureza e dureza da Verdade. Também neste sentido, em Vida, como Pessoa, 
Filósofo e Professor, José Enes também transpôs para as relações internacionais 
as categorias Filosóficas, no centro a Verdade, num sentido reflexivo. Sem 
verdade a atividade humana é uma farsa, uma mentira. É uma questão de tempo 
para as máscaras caírem. As verdades, como ângulos de visão, convergem para a 
Verdade. Denunciar a mentira e falar a Verdade já só é Coragem porque deixou 
de ser natural. Ora, o que é natural é dizer a Verdade. A perversão do joio da 
mentira na política e na sociedade inquinam e envenenam as relações humanas. 
É tempo de um humanismo – em laicidade plural, logo, religioso também, que 
restitua às pessoas os seus direitos inalienáveis, na dignidade intrínseca que 
lhes assistem. A liberdade não é um Bem Moral a outorgar, mas a conquistar e 
preservar, em termos individuais e comunitários.  

Ora, para além desses conceitos e realidades, há outros para pensamos, 
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em complexidade, a complexidade da realidade. Edgar Morin tem pensado 
muito a complexidade, também na Educação. É um grande intelectual, também 
da Educação. Em bom rigor, vamos vendo que o verdadeiro intelectual tanto 
é contemplativo como trabalhador. Contemplação e Ação, também em 
interligação. Mas no decurso dos acontecimentos há intenções secretas, muitas 
vezes perversas. Há que ter uma reta intenção, uma boa ação e um bom bordão 
(em sentido metafórico, claro), a palavra como fala – que é essencial – mas 
também a oratória e a retórica, se for preciso. A Palavra tem muito poder, 
acima de tudo um Poder salvífico, vinde de gente boa. Sem maniqueísmos, 
temos de defender o Bem, os Princípios e os valores, tornando-os alimento nas 
nossas vidas e seiva das comunidades. Mas o ser humano tende para a queda, 
a tentação, o pecado – mas isso repara-se com a remissão e o perdão, o pior é 
quando a ação humana e, antes, a intenção é já uma barbárie, que bem pode 
acontecer no Ocidente dito civilizado, mas que já engendrou duas grandes e 
mortíferas guerras. A Humanidade, face ao Holocausto, deve dizer nunca mais. 
Mas a natureza humana – tal como se tem manifestado na História - parece ter 
sido melhor apreendida por Hobbes do que por Rousseau. Mas sem o idealismo 
de Rousseau – prefiro dizer idealidade – a humanidade e a pessoa humana deixa 
de acreditar em si. Temos de acreditar em nós, temos de confiar em nós. Temos 
de contribuir para que não haja barbárie. Isso significa luta e implica queimar o 
joio quando chegar a altura da ceifa, para colhermos o bom trigo, esse trigo que 
a Invasão Bárbara da Ucrânia pela Rússia tornou escasso. Mas a parábola do joio 
e o trigo deve levar-nos a evitar toda a barbárie. 

No livro Cultura e Barbárie Europeias, Edgar Morin afirma: 

“Por conseguinte, no que diz respeito à Europa, devemos 
evitar a todo o custo a boa consciência, dado esta ser sempre 
uma falsa consciência. O trabalho de memória deve deixar 
refluir para nós a obsessão das barbáries: servidões, tráfico de 
Negros, colonizações, racismos, totalitarismos nazi e soviético. 
Esta obsessão, integrando-se na ideia de Europa, faz com que 
integremos a barbárie na consciência europeia. Esta é uma 
condição indispensável se queremos superar novos perigos 
de barbárie. Mas como a má consciência também é uma falsa 
consciência, o que nos faz falta é uma dupla consciência. Na 
consciência da barbárie deve integrar-se a consciência que a 
Europa produz, pelo Humanismo, pelo universalismo e pela 

ascensão progressiva de uma consciência planetária, os antídotos 
para a sua própria barbárie. Esta é a outra condição para superar 
os riscos, sempre presentes, de novas e piores barbáries. 

Nada é irreversível e as condições democráticas humanistas 
devem regenerar-se para não degenerarem. A democracia tem 
necessariamente de se recriar em permanência. Pensar a barbárie 
é contribuir para a regeneração do humanismo. Logo, é resistir-
lhe.” (Morin, 2007, pp: 72-73).   

Vimos em Paulo Freire, em Edgar Morin, e em tantos outros intelectuais, pensar 
o dramático que é a opressão e a barbárie.  Simone Weil e Hannah Arendt são outras 
figuras que, de modos diferentes, pensam o humano. Em Simone Weil há uma outra 
luz, que deriva da sua própria vida, da sua biografia, de transmutação em luz, uma 
Figura que se entregou plenamente ao ser humano e a Deus. Tenhamos em conta 
dois livros de Simone Weil: Espera de Deus (2005), onde a passividade é uma ação 
contemplativa e onde a passividade ativa é atenção e condição do conhecimento. O 
livro Espera de Deus é uma Obra que nos consome de luz, de pura luz, que se apura 
na luz que vemos e com a qual dá a ver. Outro livro de Simone Weil, enunciativo, logo 
no título: Reflexões sobre as causas da liberdade e da opressão social”. As “noções 
de liberdade e de servidão” (p.98) também nos levam a pensar a liberdade como 
substância, mas também como propaganda enganadora dos regimes que prometendo 
o paraíso na terra tornam-se opressores. Só uma pessoa bem-informada e com 
conhecimento não se deixa enganar por palavras ocas, sem conteúdo e sem verdade. 
A Palavra é Verdade quando a Verdade é Ação, Luz, Dinamismo, realização e o mais 
para a realização e desenvolvimento integral da pessoa humana e da comunidade. 
Simone Weil não entra em correntes nem catálogos, mas poderíamos dizer que é 
uma pensadora, uma filosofia, que podemos referir como tendo uma sensibilidade 
e pensamento “pós-secular”, embora me pareça uma palavra discutível porque 
secularidade e religiosidade não se opõem em pessoas e sociedades equilibras, outra 
coisa, diferente e perigosa, é o secularismo inóspito, agressivo, contra os Valores 
maiores, entre os quais, estão, no topo, os Valores religiosos. A religiosidade é inata 
e inerente ao ser humano como defenderam – e defendem – vários pensadores. 
Destaco um: Leonardo Coimbra que foi um Grande Filósofo e Intelectual da I 
República em Portugal, que na qual foram perseguidos os cristãos e expulsando os 
jesuítas. Leonardo Coimbra, embora membro do partido republicano, teve a oposição 
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dos seus, precisamente como Filósofo por defender a dimensão religiosa do ser 
humano, facto que lhe custou o cargo de Ministro da Instrução. É um dos intelectuais 
marcantes, que foi estudado perlo Professor Manuel Ferreira Patrício em Provas 
de Doutoramento. A Dor, a Alegria e a Graça são marcantes na Obra de Leonardo 
Coimbra. Como parece, é de todos os tempos a tendência para os extremismos. A 
ponderação e o bom senso são valores promotores da abertura e da pluralidade.   

Julgo que um dos erros graves, de que se está a colher os resultados negativos, 
foi, a pretexto de uma chamada “pós-modernidade”, se ter posto de lado a 
Metafísica e a Modernidade. Ora, Jürgen Habermas reabilitou a Modernidade indo 
ao impensado da comunicação que ela tinha em Potência. A razão comunicativa e a 
intersubjetividade socializada eram potências que Habermas muito desenvolve no 
livro: O Discurso Filosófico da Modernidade. Habermas tematiza a intercompreensão, 
tudo dimensões em potência na Modernidade.  Afirma Habermas, um Intelectual 
de referência na atualidade, e que deve ser revisitado para vermos a raiz das 
incapacidades de compreensão que se vê no mundo, nas pessoas e nas instituições. 
Este é um grande poder de ser da pessoa, isto é, a comunicação em coexistência. 

Afirma Jürgen Habermas: 

“No paradigma de intercompreensão é, antes, a atitude 
performativa dos principiantes da interação que coordenam 
os seus planos de ação através de um acordo entre si sobre 
qualquer coisa do mundo. Enquanto o ego executa um ato de 
fala e o alter define posição perante ele, ambos entram numa 
relação interpessoal. Esta é estruturada através do sistema das 
perspetivas intercruzadas.” (Habermas, p. 277)  

A comunicação e a intercomunicação evitariam muitas guerras, que são formas 
extremas de Violência. Sempre cresci com esta vivência: a do valor e defesa da Fala, e 
a sua defesa integrante da nossa Dignidade. Ainda hoje é uma das minhas batalhas, a 
comunicação e a intercomunicação. 

Outra Figura fulgurante é Hannah Arendt. Desta Intelectual referimos três obras: 
A Promessa da Política (2007), Sobre a Violência (2014) e Homens em Tempos 

Sombrios (2021). Uma vez mais a Palavra, a sacralidade da palavra, como vemos na 

Obra de Paulo Freire e de Vergílio Ferreira. A Palavra “Promessa” está desacreditada 
na esfera política e contamina a sociedade, o que leva a verificarmos a triste 
realidade. 

“Era da mentira”, que esconde a verdade. O Verdadeiro Filósofo 
nunca deixou cair nem a Verdade nem a Metafísica, temos é a 
necessidade de as palavras falarem às Pessoas a Verdade que as 
habita. Quando alguém diz prometo e jura decide, aí, o seu caráter. 
É no universo jurídico e religioso que a Palavra Promessa tem um 
Vínculo à Verdade. Aí decide-se uma vida. Empenhar a palavra 
é empenhar-se. Hannah Arendt fala no “arsenal dos meios de 
violência”. (Hannah Arendt, 2014, p. 20). 

Temos presente neste ano de 2022 a invasão bárbara e criminosa da Ucrânia pela 
Rússia, com arsenal mortífero. 

Contra a violência e a guerra temos o desejo de Paz, da Paz, que está sempre 
por fazer. A Paz é um Bem escasso. Mas só a Paz sossega o nosso coração inquieto, a 
nossa consciência e a consciência da humanidade. 

Ao olharmos o mundo no final do século XX e neste primeiro quartel do século 
XXI verificamos que as instituições estão a tornar-se joguetes nas mãos de gente sem 
escrúpulos, isso é clamoroso nos estados totalitários, mas também é preocupante 
nos estados ditos democráticos. Em Democracia, esta deve ser replicada nas várias 
estruturas, de modo a haver a prática democrática. Deve existir comissões e outros 
órgãos onde estejam representados os vários agentes. As democracias são meios 
naturais para se expressarem e realizarem propensão participativa das pessoas. 
Todavia, mesmo nas Democracias nota-se uma saturação e incredulidade por 
parte das pessoas. Nos atos eleitorais tende a haver abstenções muito elevadas, 
precisamente porque as pessoas deixaram de acreditar nas Promessas, anunciadas, 
mas não realizadas. Também por isso é aqui muito importante a Palavra Promessa, 
palavra que está num dos livros de Hannah Arendt: A Promessa da Política. A Palavra 
Promessa é fundamental no Universo Religioso e na Vida em geral. Quando há uma 
quebra de promessa, sem razão e sem justificação transparente, quem quebra a 
Promessa põe em causa a sua credibilidade e como Pessoa. Bento XVI afirma, e bem, 
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que precisamos de Pessoas Credíveis, de pessoas fiáveis, fiéis ao compromisso, à 
promessa com a palavra. Se é para cometer uma injustiça é aconselhável voltar com 
a palavra atrás, mas justificar muito bem. Falamos em Instituições e em Pessoas. Há 
uma correlação. Vemos hoje, como é o caso da Ucrânia, que um estado não está 
seguro, é fundamental que seja protegido pelas organizações internacionais, para 
a Defesa da Paz e o conserto entre as Nações. Por isso também é fundamental ter 
pessoas bem formadas à frente de órgãos como a NATO e ONU, neste momento, no 
que refere ONU, é o caso do Engº António Guterres que já deu várias provas de ser 
uma pessoa de Caráter à prova de bala. 

         Em toda a linha do desenvolvimento do texto, temos vindo a referir os 
intelectuais, a educação e as instituições. E no centro edificante está  A Pessoa como 
Ser em Poder de Valores. 

          É a civilização que está em causa. É a civilidade que está em causa. Ainda 
ontem, dia 01 de julho de 2022, num dos noticiários, fiáveis, sobre a guerra na 
Ucrânia, o coração arroxava de compaixão ao ver senhoras idosas a perguntarem, 
com o rosto cheio de dor e aflição, “quando é que esta guerra vai acabar?”, 
pediam com insistência uma resposta, do fundo da dor, do sofrimento, da guerra, 
acolhendo o pão que lhes davam, pão, diziam, que, antes, as próprias faziam.  Viver a 
indeterminação da guerra deixa o coração sem respiração. Ver toda aquela tragédia, 
mortos, feridos, refugiados, edifícios destruídos, ver a mentira nas declarações do 
lado da Rússia, das estruturas bélicas, não do Povo, o Povo é sempre uma entidade 
viva que está para além das estruturas mortíferas. 

             Precisamos de vida, precisamos de paz. Pacificar os nossos corações e levar 
a paz a todos. A Paz é um Bem precário, a Paz é um Bem de Deus, mas é preciso que 
o Ser Humano queira. A Paz dos homens é passageira, só com vínculo a Deus a Paz 
é duradoira. E isso está bem expresso nas palavras de Cristo, “Deixo-vos a paz, dou-
vos a minha paz”, como sempre nos ensinou a nossa amada Mãe. A Paz, explicava/
explica a minha Mãe, - hoje no alto dos seus 85 anos, a caminho dos 86 anos, - a fazer 
em agosto, se Deus quiser - a Paz que Cristo nos deixou não é material, é espiritual. 
E Diz a minha/nossa Mãe: “Cristo não disse, dou-vos isto ou dou-vos aquilo, Cristo 
deu-nos, danos, a Sua Paz”, esse Bem duradoiro para todos nós, um Bem Imaterial 
e invisível, mas bem perceptível das ações (des)humanas. Também aqui presto 
Homenagem à minha amada Mãe, que sempre nos educou na Escola da Verdade, do 

Amor à Verdade, nos Princípios e nos Valores, sem vacilar ao longo de toda uma vida. 
O Quanto lhe estou grato pela solidez da Educação que nos transmitiu, a todos nós. 

              Por Falar em Figuras quero aqui destacar dois Geniais Professores, que 
tive, na Universidade dos Açores, sobre quem escrevi um livro em 2018, intitulado: 
“José Enes e Gustavo de Fraga. Pastores da Verdade na Luz do Ser”. E porque é da 
Educação mais funda e profunda se trata transcrevo a dedicatória que fiz no referido 
livro: “Dedico este livro à Minha Mãe, Leontina Maria Oliveira Medeiros, Minha 
Verdadeira Educadora e Professora, que sempre me educou na Escola da Verdade, em 
Universidade, no sentido dos porquês e das razões, na procura dos fundamentos e da 
Razão. A Vida deu-me a ver que foi no meu Berço que recebi a essência da Educação e 
das Letras, com que fui crescendo e tecendo o meu Ser, no sentido do meu caminho.” 
Obrigado, Mãe, que ainda, na tua Vulnerabilidade, nos ensina tanto e tanto. Na 
Educação ao longo da vida tenho sentido o ensino, a maravilha do ensino que vem 
dos seus cinco sentidos. Fica entre nós o Milagre dessa Aparição, do seu olhar de luz, 
do seu ser de luz. No dia 23 de janeiro de 2020, num contexto que fica entre nós, a 
minha Mãe afirmou: “A Vida é de momentos”. Não disse a vida é feita de momentos, 
como sabe e poderia dizer. Disse, de modo espontâneo, sentido e pensado: “A Vida 
é de momentos”. Pôs o verbo ser da afirmação, aí está a novidade e a força de ser 
dizível.  E desde esse dia, desde aquele momento, passamos, na família, a assimilar, 
a ter presente, com a sabedoria transmitida, a luz que aquela afirmação tinha e tem: 
“A Vida é de momentos”, o Ser a Ontologia, o Logos e o Sentido, tudo ali, - “é” -, dito 
e expresso, naquela afirmação, de forma simples e profunda. Tenho essa afirmação 
sempre presente, não só é válida em si mesma mas, para mim, é sempre evocativa do 
momento, das razões, das circunstâncias. Antes de fazer aquela afirmação, a minha 
Mãe disse-me: “Não sei dizer, Emanuel, a vida, no fim de contas, é um segredo”. Que 
grande afirmação. É o “não sei” que é constituinte da Sabedoria, expressa em diálogo 
comigo, e, depois, as “contas”, de somar e de narrar, na inteleção de e em ser: “(…) a 
vida, no fim de contas, é um segredo”. Há um insondável de nós, de que fala tantas 
vezes Vergílio Ferreira, e como cada um o diz, ao seu modo e na espontaneidade do 
pensar na sua autenticidade.  

Ao falarmos na Pessoa, há que afirmar que é preciso restaurar o humanismo. 
Onde está o humano a ser? O que é isso de pós-humano? O Antropocentrismo 
causou estragos, veja-se o caso da natureza. O homem coisificou a natureza que 
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é ente, que é ser. Hoje o “esquecimento do ser”, de Hedegger, não é apenas 
esquecimento do humano, é também da natureza. É que realizar uma Ecologia 
Integral, como tem defendido o Papa Francisco, designadamente na Encíclica Louvado 
Sejas. Carta Encíclica Laudato si’ Sobre o Cuidado da Casa Comum. (2015). No 
Capítulo “Uma Ecologia Integral” afirma o Papa Francisco: 

“Dado que tudo está intimamente relacionado e que os 
problemas atuais requerem um olhar que tenha em conta todos 
os aspetos da crise mundial, proponho que nos detenhamos 
agora a refletir sobre os diversos elementos duma ecologia 
integral, que inclua claramente as dimensões humanas e sociais” 
(Papa Francisco, 2015, p. 95)  

A afirmação “tudo está intimamente relacionado” dá conta da complexidade, 
de que fala Edgar Morin. É um conceito e uma realidade que não elimina o que 
é simples, pelo contrário, mas busca integrar os vários elementos e dimensões 
num Todo, que é abertura. O Todo Saudável nunca é totalização. O Todo não é 
fechamento, é abertura e transcendência, que cada um, para além de si, na direção 
da Transcendência, do Absoluto, que é Liberdade, vinculada à Verdade. 

O Papa Francisco tem sido uma Pessoa, uma Figura, de Primeiro plano, por 
inerência, pela sua personalidade e pelo seu Saber, Teórico e “saber de experiência 
feito”, na formulação do Grande Poeta Camões. Tem intervindo, com impacto em 
todo o Mundo, em vários meios e instituições, mas sempre atento à pessoa humana, 
na sua Dignidade e nos seus direitos. 

Ora, quando falamos em Direitos também falamos em Cidadania. Considero 
que é importante e necessária uma cidadania participativa, reflexiva e prudencial. 
A Cidadania participativa é também um sinal da soberania que cada cidadão tem. 
Quando se diz que o Povo é soberano, é preciso atender que o Povo, em si, é uma 
abstração, é, todavia, uma Entidade, que persiste para além dos cidadãos, mas em 
cada época, se for um País democrata, vai-se expressando na e pela vontade do Povo. 

Ora, o projeto da União Europeia não tem sido pacífico e tem havido fases de 
corte, não deliberado, julgo, entre os cidadãos e os poderes instituídos. Mas há que 
ter presente que os cidadãos têm poderes constituintes. As realidades históricas 
não são dados imutáveis, são realidades mutantes. Uma das Figuras, que teve 

contribuiu para a redação da “Declaração Universal dos Direitos do Homem”, em 
1948, foi Stéphane Hessel. Mesmo quando já estava em avançada idade veio para a 
rua, com todo o vigor e lucidez, aquando da crise de 2008 e seguintes, com toda a 
sua autoridade moral. Dele – ou em coautoria – quero destacar os seguintes livros: 
Indignai-vos (2011), Empenhai-vos (2011), O caminho da esperança (2012); Não vos 
rendais (2013). Stéphane Hessel refere vários autores como Sartre, Hegel e Merleau-
Ponty etc. Neste seguimento escreve Stéphane HesseL:

“O seu [de Merlau-Ponty] explorava a experiência concreta, a do 
corpo e das suas relações com o sentido, um grande singular face 
ao plural dos sentidos. Mas o meu natural otimismo, que que o 
que é desejável seja possível, orientava-me mais para Hegel. O 
hegelianismo interpreta a longa História da Humanidade como 
tendo um sentido: é a liberdade do homem progredindo etapa 
a etapa. A História é feita de sucessivos choques, é a superação 
de desafios. A história das sociedades evolui, e no final, quando 
o homem alcança a sua completa liberdade, temos o Estado 
democrático na sua forma ideal.

É certo que existe uma outra conceção da História. Os progressos 
alcançados pela liberdade, a competição, a corrida “cada vez 
mais”, tudo isto pode ser vivido como um furacão destruidor.” 
Stéphane Hessel 2011, pp: 24-25). 

O autor Stéphane Hessel acaba por nos dar duas conceções de História, sem 
receios nem pruridos de falar na primeira pessoa. Quem não diz eu já estou morto, 
só temos uma vida para dizer eu, ninguém o poderá dizer ou fazer por nós. A pessoa 
é a síntese entre o indivíduo e dimensão social. O eu é um agente inalienável, mas 
em intercomunicação. Vivemos numa Era sem tempo, na qual as pessoas vivem em 
alienação.  

Ora, em cada fase da História que vivi na minha vida, já vai um pouco mais de 
meio século, o que vejo é uma dialética ou alternância entre o bom, desejável, e a 
correria do “cada vez mais” egoísta e materialista. Gosto do Otimismo de Stéphane 
Hessel e a leitura que a esse propósito faz de Hegel. Sempre sonhei e agi na minha 
vida 

– e continuo – a lutar pela paz, pelos princípios e pelos valores e são esses que nos 
dão o Pão da Vida, o Pão, fruto do trabalho, com seriedade e honestidade. Abomino 
a competição e a ambição que tendem a degenerar em corrupção. Hoje vivemos 
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um misto de estruturalismo e de personalismo, ou, até, de pessoalidade. Daí que 
para entender as Instituições há que ver quem é está a agir de forma saudável ou de 
forma doentia e obsessiva. Hoje vive-se uma e numa patologia das e nas instituições, 
lideradas, muitas vezes, por indivíduos sem escrúpulos. A esses nem uma linha. Só o 
desprezo, até para a saúde promotora das pessoas e das instituições. Só as pessoas 
sérias e idóneas deviam liderar. Devia haver uma espécie de avaliação de caráter das 
pessoas. Quem move Bullying (às vistas ou às escondidas) não tem currículo, tem 
cadastro.

Vejamos o índice temático do livro Empenhai-vos: 

ü Carta de Stéphane Hessel e Gilles Vanderpooten

- Resistências contemporâneas 

- Do Desenvolvimento ao desenvolvimento sustentável 

- A construção da consciência ecológica

- Ecologia e ação política

- Crise e instituições internacionais 

- Construir “alternativas”

- O amanhã 

- A transmissão intergeracional 

Afirma Stéphane Hessel:

“A reforma das instituições que me é mais cara é a criação de 
um conselho de Segurança Económica e Social que reuniria, 
por eleição, os vinte ou trinta Estados mais responsáveis  - 
heterogéneos pelas suas culturas, capazes de agir pela sua 
autoridade – a fim de instaurar uma estratégia mundial 
que fizesse face aos grandes desafios e que exercesse a sua 
autoridade sobre as instâncias financeiras, comerciais, laborais, 
de saúde…O sistema das Nações Unidas teria, assim, um órgão 
dirigente, uma coisa parecida com uma governação mundial – 
não um governo mundial, porque não estamos prontos a isso.” 
(2011, pp: 51-52). 

Stéphane Hessel defende um “mundo onde a justiça, a igualdade e a 
liberdade possam ter lugar” (p.53). Significa que o mundo está a ser um 
não-lugar os ideais europeus, apesar de termos de perguntar com Roger-
Pol Droit, “O que é o Ocidente?”, será mais uma ideia do que um território? 
Assistimos a uma (re)territorialização do Ocidente, antes, e depois, da 
bárbara invasão da Ucrânia pela Rússia? 

O outro livro, em parceria, de Stéphane Hessel com Edgar Morin, é 
sugestivo: O Caminho da Esperança. Dentro do “Capítulo 2 – Uma política 
para o nosso país”, há os seguintes pontos:

- Por que reformar ou transformar?

- A política do bem-estar 

- A revitalização da solidariedade

- Política de juventude

- A remoralização 

- O trabalho e o emprego

- A polirreforma económica: a economia pluralista

- Política de consumo 

- Desigualdades 

- Educação

- A cultura estética

- O Estado da política e revitalização da democracia 

- A regeneração 
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Sobre cada um destes pontos há muito a dizer, mas a simples enunciação 
configura o conteúdo e traça a direção da reflexão. 

A parte referente à educação é fundamental e tem por base os conceitos e 
conceções de Edgar Morin. 

Os autores, numa linguagem que é a de Edgar Morin, afirmam sobre a Educação:

“É essencial ensinar não só o conhecimento, mas também o que é 
o conhecimento, ameaçado pelos perigos do dogmatismo, do erro, 
da ilusão, da redução e, por consequência, ensiná-lo em condições 
pertinentes
É essencial ensinar não só o humanismo, mas também o que é o 
ser humano na sua tripla natureza biológica, individual e social, 
assim como uma consciência clara da condição humana, da sua 
história, dos seus meandros, das suas contradições e das suas 
tragédias.” (p. 52) 

Antes de prosseguirmos há que destacar a ênfase colocada no sentido de 
conhecer o ser do que está a ser ensinado. No fundo uma problematização e 
questionamento sobre o ser do conhecimento e do que “é o ser humano”. Como bem 
viu Vergílio Ferreira o Verbo Ser está presente em todas as enunciações, de modo 
implícito ou explícito. Há Ser, eis a maravilha de que nos fala Fernando Pessoa. 

Importa prosseguir e explicitar o que Stéphane Hessel e Edgar Morin pensam 
sobre o que “essencial” para a educação. Afirmam os autores: 

“É essencial ensinar a compreensão humana, a única capaz de solidariedade 
e fraternidade. A compreensão humana permite-nos conceber a nossa 
identidade e as nossas diferenças em relação aos outros, reconhecer a sua 
complexidade em vez de a reduzir a um único atributo, em regra negativo. 

É essencial ensinar o conhecimento da era planetária que a humanidade vive, 
as suas probabilidades e os seus riscos, o que inclui os problemas vitais – para 
cada um de nós e para todos – da nossa época, marcada pela globalização. 

É essencial ensinar os indivíduos a enfrentar as incertezas que vão encontrar 
a nível individual, ensinar a vida coletiva e a história das nações, agravadas 
no início deste século XXI por nossa culpa, das nossas sociedades e da nossa 
humanidade. 

É essencial, de igual modo, promover um ensino que foque os problemas de 
civilização que afetam a nossa vida quotidiana; a família, a cultura juvenil, 

a vida urbana, as relações cidade-campo (problemas de humanização das 
cidades e de revitalização dos campos), o consumo, os tempos livres, os 
media, o exercício ativo das liberdades democráticas…” (2012, pp: 52-53). 

Nesse conjunto de preocupações e reflexões temos matérias para um 
Macroprojeto Educativo e para muitos programas educativo.

Não há intelectuais sem educação, explícita ou implícita. Mas atuante.  

Há uma defesa de Stéphane Hessel e Edgar Morin que constitui um 
postulado que deve merecer a maior atenção, até pelo eclipse perigoso da 
verdade, em modos os setores no mundo contemporâneo. Por essa razão, e por 
forte convicção e constatação há que destacar esta traje mestra fundamental, 
este fundamento: “o primado da verdade sobre a utilidade”. (2012, p. 53, 
negrito nosso). É de vincar este Primado, dado à Verdade, que, em termos 
filosóficos, vem da Modernidade e é inadiável recuperar, a partir de várias fontes, 
filosóficas, axiológicas, antropológicas, religiosas e teológicas, entre outras. 
O Homem, o Ser Humano, é Originariamente um Ser que fala na direção da 
Verdade, a Fala é para falar verdade. A Mentira é a distorção de tudo e envenena 
as relações supostamente humanas e sociais. Não há, até, política que sobreviva 
durante muito tempo à mentira. A Verdade é a nossa Condição de Ser e de 
Coexistir. Todavia, as “falsas notícias” e os “factos alternativos” só vieram mostrar 
que as sociedades estão submersas no lodo da mentira, do ódio, de toda a 
espécie de intoxicação que é preciso ser resgatada pela Verdade, a partir da Fala 
com Saúde. Até as instituições têm níveis de toxicidade e patologia assustadores. 
É imprescindível voltar à força genésica dos Princípios e dos valores que se 
nutrem de e com Verdade. A Verdade é a Essência essencial da Educação, da 
Formação, para que haja seiva nutritiva. A Educação está num charco pantanoso 
do qual é preciso sair, desde logo, recriando-se em outros campos e ambientes. 
Urge regenerar em termos Onéticos a Educação – para usar um vocábulo do 
Saudoso Professor Doutor José Enes, que tem uma vasta Obra, fecunda, de 
Verdade e em Verdade, no Domínio da Ontologia. É preciso Ser. A UNESCO 
defende que um dos Pilares da Educação é “Aprender a Ser” mas é preciso que 
Haja Ser, que se respire Ser, que se faça Ser, que só tenha valor e mérito quem 
cultiva o Ser, pese embora as imperfeições. As máscaras têm de cair, para se dar 
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a ver o que se é, quem se é. Isso é um Dever que a todos obriga.  Só assim, Os 
Intelectuais serão promotores da Educação e de Saúde moral nas Instituições. 
Mas, ainda e sempre, numa visão personalista a Pessoa é constituinte de Ser e é 
naturalmente investida de profundos e inalienáveis Poderes, promotores de Ser 
em Valores.  
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OS INTELECTUAIS E A EDUCAÇÃO PARA PAZ: 
MORALIDADE, JUSTIÇA E RESPONSABILIDADE 

                          Emanuel Oliveira Medeiros
                                                     Universidade dos Açores

                                                                                Centro de Estudos Humanísticos da Uaç 

Há vários modos de ver e olhar o que é ou quem é um intelectual?  Uma pessoa 
pode fazer mais pela paz com o coração do que outra com o intelecto. Mas este é um 
tempo novo, quem sabe de outros tempos já havidos, ou que existirão em que o Tempo 
é chamado a temporalizar-se em cada um de nós. Em Rigor o Tempo e o Espaço são 
algo abstratos, o Tempo mais do que o espaço. Para Kant, o Tempo e o Espaço são duas 
categorias a priori como condições de possibilidade do conhecimento.

Ora um Intelectual não está fechado como numa jaula no espaço e no tempo, 
são categorias que condicionam mas o pensar pode ir além do conhecimento, bem 
como a imaginação. Além disso, múltiplos elementos concorrem para a construção do 
conhecimento, além de haver várias correntes de conhecimento, de pensamento, várias 
correntes Gnoseológicas. Ora o intelectual não está sujeito a correntes, a doutrinas ou 
escolas, pode ter mas também podem contruir outras combinações do conhecimentos 
e de sentidos. Sabemos hoje que o conhecimento não é só razão, é também, coração, 
sentimentos e emoções. A intuição, quer a intelectual, à maneira de Descartes, quer e 
intuição, à maneira de Kant, são outras formas de ver e de (re)construir os conhecimentos 
e os saberes. A perceção física e a perceção interior são outras vias possíveis para o 
conhecimento. Afinal, nós somos, e agimos com o todo que somos, em sentidos e 
faculdades. Tudo isto para dizer que não vamos dizer um intelectual é isto e isto. A 
sensibilidade pode ser a grande via do conhecimento como muito bem explicitada pelo 
Professor Doutor José Enes na sua obra monumental Á Porta do Ser.

Ora, é justamente o Ser que está em causa, O Ser a Ser, que é um sendo, é a 
Pessoa que está a Ser, em dinâmicas, permanências e incertezas. Ora a Paz é edificante 
de Ser e a Guerra destrói o Ser, vidas humanas, outras vidas e os imensos bens, de toda 
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a natureza, destruídos pela cegueira da Gueera,  Logo aqui o intelectual tem de fazer 
uma grande escolha: ser conivente e cúmplice ou, pelo contrário, participante da paz 
e denunciar de todos os meios legítimos o horror da guerras, das guerras que, como é 
dito nos Documentos Internacionais, começam no espírito das pessoas então é aí que 
se deve eliminar os fatores da guerra. A Paz é uma construção, mas, antes, é um Dom 
de Deus, sempre destruída. Por isso numa linguagem religiosa, e não podia ser outra, o 
Papa Francisco afirma que a guerra é um “sacrilégio”. Afirma o Papa Francisco: ”Além 
do mais, a guerra é um sacrilégio, que destrói o que há de mais precioso à face da 
nossa Terra, a vida humana, a inocência dos mais pequenos, a beleza da criação.” (Papa 
Francisco, 2022, pp: 10-11). Quem desrespeita a Pessoa Humana e a Natureza e ocupa 
abusivamente, seja onde for, em que cargo ou instituição, for é um ser perverso ao 
serviço da maldade. Em todo o mundo precisamos de pessoas boas e bem formadas 
a ocupar os cargos, nos governos e em todas as instituições. Apesar dos malvados e 
malvadas, ao longo do tempo temos tido bons exemplos: Nelson Mandela, Indira Gandhi, 
Maria de Lurdes Pintassilgo, António Guterres, etc, etc, etc. Homens e Mulheres de 
elevada estatura moral e intelectual. Referências para o mundo, de modo (in)Temporal. 
Constituem Seres Humanos de profundo carater, Referências para a Educação Integral 
e para a Educação para a Paz. Também exemplos maiores de ver a Política no seu mais 
alto desígnio e finalidade humana de desenvolvimento Integral.  Biografias que nos 
ajudam a (re)pensar o (des)Humano na História.  

A Paz pode ser abordada por vários saberes e conhecimentos, quer numa dimensão 
de laicidade ou de sacralidade. Cada vez mais é claro para mim, que as guerras são 
formas monstruosas de atentado à Dignidade Humana.  

Kant (1724-1804) é um Filósofo que pensou a fundo, é um Filósofo de Referência, 
até, por contraposição, dar matéria aos pós-modernistas. Um dos livro de Kant intitula-
se: A Paz Perpétua e outros Opúsculos. Neste livro afirma, em contraposição com a 
visão socrática e platónica:

 “Não é de esperar nem também de desejar que os reis filosofem ou que 
os filósofos se tornem reis, porque a posse do poder prejudica inevitavelmente 
o livre juízo da razão./É imprescindível, para ambos que os reis ou os povos 
soberanos (que se governam a si mesmos segundos as leis da igualdade) não 
deixem desaparecer ou emudecer a classe dos filósofos, mas os deixem falar 
publicamente para a elucidação dos seus assuntos, pois a classe dos filósofos, 
incapaz de formar bandos e alianças de clube pela sua própria natureza, não é 
suspeita da deformação de uma propaganda” (1995, pp: 150-151).    

Sem prejuízo da intervenção e da participação, os intelectuais deveriam reservar-se 
um pouco mais para terem mais tempo para pensar – que é um fazer, como defende Paulo 
Freire – e para que a sua intervenção pública, através de vários meios, seja respeitável 
e respeitada. Os intelectuais devem promover intervenção mas sem alienação, nem 
fazendo cedência a essas ou aquelas clientelas. Por exemplo, ser comentador pago é 
preciso ser muito idóneo para manter a isenção e o nível expectável. A participação 
pública não é arruaça embora até uma arruça pode, com dose e medida, ser uma Festa da 
Democracia. Mas há que ler as palravas de Kant na letra e no espírito. Por exemplo, hoje 
não considero que há a “classe dos filósofos”. Aliás, o próprio Kant formula bem a questão 
do pensar e do pensar filosófico, do pensar, tão só, quando afirmou: “Ousa Pensar”. É 
uma exortação à Autonomia do nosso pensar, do pensamento e do pensar de cada um. 
Aí há um gérmen verdadeiramente democrático, tão decisivo para a Democracia. Já ouvi 
afirmar os políticos de si mesmos: “não temos tempo para pensar” e outro contrapôs: 
“não têm tempo de pensar ou não têm tempo para pensar?” Foi uma questão que ficou, 
dita, naturalmente, em abstrato. 

Haverá um conflito entre moral e política? Entre moralidade e legalidade? Não 
estará no centro a Justiça. Paulo VI afirmava que a Justiça é a outra forma de afirmar a 
Paz.

  Na sua mensagem para a Celebração do II Dia Mundial da Paz (1 de janeiro de 
1969), afirmou o Papa Paulo VI

“A todos os homens de boa vontade, a todos aqueles sobre quem pesa a 
responsabilidade do curso da história, no presente e no futuro; por conseguinte, 
aos Guias da política, da opinião pública, da orientação social, da cultura e das 
escolas; a toda a juventude que se rebela, na ânsia de uma renovação mundial, 
com um brado humilde e livre, que parte do deserto de todo e qualquer interesse 
terreno, nós queremos, uma vez mais, anunciar a implorante e solene palavra: 

Paz! 

Paz está hoje intrinsecamente ligada ao reconhecimento ideal e à 
instauração efetiva dos Direitos do Homem. A estes direitos fundamentais 
corresponde também um dever fundamental, que é exatamente a Paz.”

Paulo VI afirma que “A Paz é um dever”.  E afirma: “Porque a Paz é a 
segurança, a Paz é uma ordem”. E adianta, em profundidade de Valores: “Com 
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efeito, só no clima da Paz se afirma o direito, progride a justiça e respira a 
liberdade. Sendo assim, se tal é o sentido da Paz, se este é o valor da Paz, a Paz 
é um dever” (Paulo VI). 

E a reflexão de Paulo VI prossegue: “Quem meditar sobre as causas dos 
conflitos entre os homens deve reconhecer que elas denunciam lacunas do espírito 
humano, a não existência das virtudes autênticas para a sua grandeza moral.” De facto, 
está a faltar moralidade na vida interpessoal e comunitária e mais, “grandeza moral”, 
que a Dignidade intrínseca a todo o ser humano. 

Mas a Paz é garantida por estruturas mas quando se abrem brechas de guerra, 
quando a acontece é porque alguém não quer a Paz. Por isso, há uma dimensão volitiva 
da guerra, e também, mas pelo contrário, há uma dimensão volitiva da Paz. Neste 
sentido afirma Paulo VI: “A Paz é necessário querê-la; a Paz é necessário amá-la; a 
Paz é necessário produzi-la. Deve, portanto, brotar de espíritos livres e generosos. Ela 
poderá parecer um sonho; mas, um sonho que se torna realidade, em virtude de uma 
conceção humana nova e superior.”

A Paz é, deve ser, uma realidade concreta, mas dada a existência permanente 
de guerra chega a ser um Sonho. A Paz é um ideal, a Paz é um Sonho, um sonho 
sonhado por todos os que amam a humanidade, em si, e em cada pessoa. Afirma o Papa 
Paulo VI: 

 “O  mundo não pode renunciar ao seu sonho de Paz universal. E, por isso 
mesmo que a Paz está sempre em devir, porque ela é sempre algo de incompleto, 
porque é sempre frágil, porque está sempre insidiada e porque é sempre difícil, 
nós a proclamamos como um dever, um dever indeclinável. A Paz é dever dos 
responsáveis pela sorte dos Povos; é-o igualmente de cada um dos cidadãos do 
mundo, por isso mesmo que todos devem amar a Paz, todos devem contribuir 
para criar aquela mentalidade pública, aquela consciência comum que a torna 
desejável e possível. A Paz deve estar primeiramente nos espíritos, para poder 
verificar-se depois nos acontecimentos.” (Paulo VI). 

 “Sim, a Paz é um dever universal e perene. 

Precisamente para reavivar a lembrança deste axioma da civilização 
moderna, nós convidamos o mundo a celebrar também para o ano que vai 
começar - 1969, o « Dia da Paz », no primeiro do mês de Janeiro próximo. 
É simultaneamente um voto, uma esperança e um compromisso - a primeira 
luz do sol do ano novo deve irradiar sobre terra também a luz da Paz. Nós 
acalentamos a esperança de que, entre todos, sejam os Jovens a acolher este 
convite, como que o chamariz, capaz de interpretar tudo aquilo que de novo, 
de pujante de vida e de grande se agita nos seus ânimos exacerbados, porque, 
afinal, a Paz exige a revisão dos abusos e coincide com a causa de justiça.” 
(Paulo VI, 01/01/1969). 

Fazer a guerra é destruir e é impedir a Paz, como Bem, em si, e como condição 
de realização das pessoas, das famílias e dos povos. A Paz mundial é uma aspiração do 
mais profundo da Alma Humana, é um Desejo Maior. E o Papa, como Sumo Pontífice, 

coloca a Paz não apenas na dimensão laica mas na dimensão divina. Sempre cresci nos 
valores do Evangelho e da doutrina Católica. A minha Mãe, uma lutadora pela Paz, 
que também aqui Homenageio, sempre disse – e diz – “Cristo não disse, Dou-vos isto, 
dou-vos aquilo. Cristo disse, dou-vos a Paz, dou-vos a minha Paz”. Só a Paz de Cristo é 
duradoura e deve inspirar a Paz nas consciências humanas. A Paz concedida por Deus, 
por Cristo, é uma “Graça”. A secularização dos conceitos como os de fraternidade, 
solidariedade e acolhimento, e paz, está a levar a um grave perigo, embora a secularidade 
seja um eventual denominador comum. Os referidos conceitos, que são realidades, têm 
sido apropriadas por filósofos que não tendo uma formação de um humanismo cristão 
põem em causa, seriamente, o conteúdo substancial dos referidos conceitos como 
Princípios e Valores. Claro que num mundo secularizado é preciso encontrar pontos e 
pontes de diálogo, fazer pontes e construir diálogos sólidos. É muito grave quando a 
secularização leva ao secularismo inóspito, o que já está a acontecer como propostas 
vindas do cristianismo e da Igreja Católico. Vimos como foi rejeitada a mediação de paz 
oferecida pelo Papa Francisco, na sequência da bárbara Invasão da Ucrânia pela Rússia. 
Além disso, desde o início do seu Pontificado o Papa Francisco tem sido uma voz ativa 
e atuante em defesa das vagas de pessoas em migração, qual Povo à Procura da Terra 
Prometida. 

O Papa Paulo VI explicita a defesa da Paz como um Axioma de um “dever 
universal e perene”, está, pois, intrínseca à medula da própria Humanidade, sem a qual 
todo humanismo é apenas uma palavra vazia, sem conteúdo.  

Vejamos, de modo sublinhado, o modo evidencial como Paulo VI se refere à Paz 
como um “axioma da civilização”: “Sim, a Paz é um dever universal e perene”. O facto 
de ter sido instituído o dia 1 de janeiro como dia da Paz é uma realidade com forte 
sentido simbólico também. É preciso celebrar a “PAZ”, que “É simultaneamente um 
voto, uma esperança e um compromisso”. É curioso notar o que afirma Paulo VI ao 
defender que “a Paz exige revisão dos abusos e coincide com a causa de justiça”. (Paulo 
VI, 01/01/1969) A Paz é condição de realização e de fruição. 

O Papa Paulo VI faz derivar os direitos, não apenas de uma convenção, mas de 
uma realidade teológica em que Cristo é “Rei da Paz e Defensor por excelência de todo 
e qualquer autêntico direito humano”. Cristo encontra na terra, Deus sempre encontrou 
na Terra os “homens de boa vontade”, foi o caso de Moiséis chamado por Deus a libertar 
o Seu Povo que vivia escravizado na Terra do Egipto. Mas uma vez liberto, o Povo 
voltou as costas a Deus. E na atualidade? Houve a Invasão do Iraque (todos sabem 
quem foram os senhores da guerra) e os estilhaços e alianças de guerra que levaram, 
isto é, os que apoiaram o governo iraquiano e que apoiaram o governo que esmagou a 
primavera árabe. No fundo dos povos há uma ânsia de liberdade, que é sinal e paz,  de 
vontade e desejo de paz. Neste momento, estamos a escrever em medos de julho de 
2022 é muito difícil e prever ao que se vai passar não só na Ucrânia e na Rússia mas 
também no mundo interesse, por entre interesses económicos, financeiros e outros, e 
não por interesse genuínos da paz. É factual que até ao último  momento, o Papa João 
Paulo Ii, tudo de bom fez para impedir a intervenção militar no Iraque. Os senhores da 
guerra não o ouviram (e continuam, hoje, de má consciência e com autojustificações 
que nada convencem ninguém). Nas exéquias de João Paulo II todos lá estivaram. O ex- 
Presidente dos EUA, na altura, nas exéquias de S. João Paulo II, perguntado sobre João 
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Paulo II afirmou: “A Wise Man”, de facto um Homem, uma Papa, Sábio e de Visão, e 
tudo de bom que se posso dizer. João Paulo II estava do lado certo da História, os líderes 
políticos estavam do lado errado porque não se orientavam pelo e para o Bem.  

A corrida aos armamentos, as migrações, as mortes, as migrações, etc, etc, e tudo 
grave. O Papa Francisco, sempre na linha da frente, sempre a dar o corpo à luta, sempre 
orando, pedindo o diálogo, sempre defendendo a Justiça, escreveu, recentemente, um 
livro intitulado Contra A Guerra. A Coragem de Construir a Paz (2013). 

O Papa Francisco escreve:

 “Aquela a que estamos a assistir é a enésinma barbárie e nós, 
infelizmente, temos memória curta. Sim, porque se tivéssemos memória, 
lembrar-nos-íamos do que nos contaram os nossos avós e os nossos pais, 
e dar-nos-íamos conta de que precisamos tanto de paz como os nossos 
pulmões precisam de oxigénio, A guerra perverte tudo, é pura loucura, o 
seu único fim é a destruição e esta desenvolve-se e cresce através da própria 
destruição e se tivéssemos memória, não gostaríamos dezenas, centenas 
de biliões em rearmamento, para nos dotarmos de armas cada vez mais 
sofisticadas, para fazer crescer o mercado e o tráfico de armamento que 
acaba por matar crianças, mulheres, velhos: 1981 biliões de dólares por 
ano, segundo as contas de um importante centro de estudos de Estocolmo. 
“ (Francisco, 2022, pp: 11-12).     

O Papa Francisco põe a claro a falta de memória, incluindo o que é 
transmitido de geração em geração. Mas muitas vezes existe essa memória, é útil 
em termos pessoais e familiares – o que já é muito bom – mas não há uma memória 
global. Esquecemo-nos das razões das guerras. Em toda a circunstância o Papa 
Francisco acentua um ponto chave: a ausência de memória, a “memória curta”. 
Temos de potenciar a Memória na Educação. Incluindo nos métodos pedagógicos 
e didáticos, urge revalorar e trabalhar a Memória, há que exercitar a memória, 
curiosamente numa altura em que há uma corrente, alargada, que defende o “direito 
ao esquecimento”! Para quê? Para legitimar atos de corrupção, branqueamento de 
capitais, de bulluing’. Afinal, estamos a formar ou a deformar gente. Perdeu-se 
a pirâmide dos valores? Os Valores não se equivalem. Urge retomar, com força 
humanista, o estudo e a prática das Humanidades, com os valores da Moralidade, 
da Justiça, da Responsabilidade, da Liberdade. Só há verdadeiro desenvolvimento 
e prosperidade com Justiça e sentido distribuitivo do trabalho e da prosperidade. 

E por que há as guerras e não a paz? Por ambição, por ganância, por não 
olhar a meios para atingir fins, porque o ódio e a maldade tomam conta dos corações 
de quem indevidamente ocupava cargos – às vezes psicopatas, olhe-se o mundo 
global. Afirma o Papa Francisco sobre o Ódio: 

“O ódio, antes que seja tarde de mais, deve extirpar-se dos corações. E 
para o fazer, é preciso diálogo, negociações, ouvir, capacidade e criatividade 
diplomática, políticas de longo alcance capazes de construir um novo sistema 

de convivência que já não seja baseado nas armas, na potência das armas, na 
dissuasão. Todas as guerras representam não apenas uma derrota da política, 
mas também uma vergonhosa rendição perante as forças do mal. “ (Papa 
Francisco, 2022, p. 12). 

O ódio é um sentimento ou emoção autodestrutiva e, perante os seus efeitos 
nocivos, há que o destruir. No lugar do ódio deve reinar a Paz. A Paz traz bons sentimentos 
e é boa conselheira, a começar no nosso coração, no coração de cada um de nós.  

No dia 04 de outubro de 1965, o Papa Paulo VI, a convite, discursou na sede da 
Assembleia Geral da ONU. É um discurso de referência para a diplomacia da paz nos 
valores da Verdade, da Fraternidade de dos Princípios universais. 

Do Discurso de S. Paulo VI destacamos o vigor das seguintes afirmações, 
válidas, para sempre, como Promessa de Paz, como desejo de paz, com formulação no 
seu “cume”. 

“E aqui a Nossa mensagem atinge o seu cume. Negativamente, em 
primeiro lugar: é a palavra que vós esperais de Nós e que Nós não podemos 
pronunciar sem estar conscientes da sua gravidade e da sua solenidade: jamais 
uns contra os outros, nunca mais. Não foi sobretudo com esta finalidade 
que nasceu a Organização das Nações Unidas: contra a guerra e para a paz? 
Escutai as palavras lúcidas de um grande desaparecido, John Kennedy, que 
proclamava, há quatro anos: «A humanidade deverá pôr fim à guerra, ou é 
a guerra que porá fim à humanidade». Não são necessários longos discursos 
para proclamar a finalidade suprema da vossa Instituição. Basta recordar que 
o sangue de milhões de homens, os sofrimentos espantosos e inumeráveis, os 
inúteis massacres e as aterradoras ruínas sancionam o pacto que vos une, num 
juramento que deve mudar a história futura do mundo: nunca mais a guerra, 
nunca mais a guerra. É a paz, a paz que deve guiar o destino dos povos e de 
toda a humanidade.” (Paulo VI, 1965)

O Papa Paulo VI integrou no seu Discurso o que John Kennedy proclamara “há 
quatro anos”, isto é, em 1961: «A humanidade deverá pôr fim à guerra, ou é a guerra 
que porá fim à humanidade». Palavras e afirmações – visões reais – plenas de atualidade 
e futuro até que a humanidade se decida se quer viver na ameaça monstruosa da guerra 
monstruosa ou se põe fim a essa ameaça e passamos a viver, com contingências, “ a paz 
perpétua” de que falou Kant (1724 – 1804). O Rumo da História é completamente diferente 
se adotámos um caminho ou o outro. Mas na Paz de Cristo Só há Um CAMINHO, isto 
é, aquele que Humanidade escolher Ser Humanidade, isto é quando a humanidade se 
escolhe e nesta consciência reflexa avança na Lucidez da História em pleno respeito pela 
Pessoa Humana e pela criação, como afirma o Papa Francisco. A pluralidade de vidas 
dá-se dentro do caminho.  

Depois, Paulo VI afirma, de modo categórico, uma exortação férrea: “nunca mais 
a guerra, nunca mais a guerra. É a paz, a paz que deve guiar o destino dos povos e de 
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toda a humanidade.”

Assim sendo, a Paz deve ser o motor da História, a Paz deve indicar o sentido do 
Ser da História para que haja mais Humanidade, em existência e coexistência pacífica 
em termos nacionais, internacionais e universais. Por isso a  Declaração Universal dos 
Direitos do Homem/Humanos deve ser o ideário, a matriz, a fonte de onde emana e 
promana uma vontade universal, que a ONU consagra para guiar os povos para a Paz e 
convivência pacífica, uma convivência de Paz.

No dia 12 de julho de 2013, a jovem Malala Yousafzai, ativista paquistanesa, que havia sido 
baleada pelos talibãs, discursou, sem ressentimento e sem ódio, perante os representantes 
da ONU, agradeceu a Deus e a todas as pessoas que rezaram por ela, numa luta contra 
o terrorismo e o analfabetismo, na causa da Paz e da Educação. Apelou a todos para 
uma “filosofia da não violência”, a causa da Paz e da Educação e fez uma afirmação e 
exortação que ficou célebre, impregnada da Força de uma Causa Maior: “Uma criança, 
um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. A educação é a única solução. 
Educação Primeiro.” Que enorme força para a causa da Paz, da Educação e da Educação 
para a paz. Quantas crianças no mundo são privadas dos seus direitos. A essa consciência de 
dor deve seguir-se a um empenho pelo labor de todos, pessoas, instituições e povos para que 
todas as crianças cresçam felizes no benefício dos seus direitos, Direitos de Ser, Direitos de 
um desenvolvimento integral, num Sentido Universal, em Dignidade intrínseca, em Direito 
Natural.  

 Fala-se hoje na sociedade pós-secular. Não me parece adequado o conceito, sem definir 
muito bem a sua essência e no seu sentido. Há que não confundir secularidade e secularismo. 
Há secularidade e há religiosidade. E em ambas é possível e desejável a Paz. Tenho lido muito 
de Simone Weil e Hannah Arendt. No livro Homens em Tempos Sombrios (2021), a autora 
não passa ao lado – nem podia para ser intelectualmente honesta – à Ação Fundamental da 
Igreja Católica e às suas transformações no mundo. Refere-se, a dado passo, ao Papa Roncalli, 
S. João XXIII, que convocou, para surpresa do mundo, católico, religioso e laico, o Concílio 
Ecuménico Vaticano II. Um sopro de novidade atravessa de lès a lés a Igreja e o mundo e, 
com o tempo, os extremos serão reponderados. Joseph Ratzinger foi considerado uma voz 
progressista mas com o tempo deu os seus contributos para a moderação, em fidelíssima 
colaboração com S. João Paulo II. Todos homens de paz, todos ombreiros da Paz, num 
mundo que se foi revelando cada vez mais laicista, até de um laicismo inóspito. Sem abertura 
e cultura a Fé não é esclarecida e sem a abertura ao outro não há paz. Mas comecemos por 
nós, pelo que cada um pode fazer como Pessoa Instituinte, em Cidadania, e como sujeitos 
históricos, como muito bem sempre defendeu, somos sujeitos históricos. 

 Eis as palavras de Annah Arendt, entre outros; 

 “Desde o início do seu pontificado, no outono de 1958, era o mundo inteiro, 
e não apenas os católicos, que tinham os olhos postos nele, pelas razões que ele 
próprio enumera: primeiro, or ter “aceitado com simplicidade a distinção do fardo”, 
depois de sempre ter tido “o maior cuidado … em evitar tudo o que pudesse chamar 
as atenções sobre a minha pessoa”. Segundo, por ter conseguido … pôr inteiramente 

em prática certas ideias de implicações para o futuro”. Mas embora, segundo o 
seu próprio testemunho, “a ideia de realizar um Concílio Ecuménico, um Sínodo 
Diocesano, e a revisão do Direito Canónico” lhe tivesse ocorrido “sem qualquer 
espécie de premeditação”, sendo até “absolutamente contrária a todas as [suas] 
anteriores convicções…sobre o assunto”, tal empreendimento surgiu aos olhos 
de todos quantos o observavam como manifestação quase lógica ou, pelo menos, 
natural, do homem e da sua extraordinária fé.” ( Annah Arendt, 2021, p. 73). 

 Ora hoje, como ontem, o que faz mobilizar todos, não crentes e crentes de várias 
tendências, de várias religiosos e movimentos religiosos é a vontade de Paz. Todos temos 
fome de Paz e c como realizá-la?, desde logo torná-la um elemento essencial da nossa 
vontade, individual e coletiva, que se torna em ser, na paz do nosso ser. A Paz é – dever ser, 
para todos - um trabalho de todos os dias, na intenção do fazer em cada momento. Nesse 
sentido é um “axioma de civilização”, na bela e profunda expressão de S. Paulo VI. Não 
é preciso ser pacifista, - o que é o ápice cívico - João Paulo II um dia disse: “Juntos para 
rezar c não rezar juntos”. Aprender a estar juntos é um dos Pilares da UNESCO, no livro, 
“Educação, um Tesouro a Descobrir”. Estar e ser juntos, em existência e coexistência – é 
um grande Princípio de vida e da Filosofia da Educação e da “Educação Filosófica”, uma 
expressão de José Ribeiro Dias. 

Se a comunicação social, difundisse a voz dos Papas, neles encontrariam a Voz Primeira 
de Cristo. A Comunicação Social acompanhava muito João Paulo II devido ao seu carisma 
único e singular, mas porque essa pureza e singularidade de Magistério resultava em grandes 
audiências e, portanto, por interesses económico-financeiros, alheios à mensagem espiritual 
que nunca foi – e bem – sincronizada com o mundo mundano. Atento ao Mundo mas olhando 
para o Alto. João Paulo II correu o mundo e com excecional coragem levou a palavra de 
Cristo a todos os cantos do mundo. O mundo não pode extirpar a Voz de Cristo do mundo, 
o mundo está impregnado por Deus. E o mundo pós-secular – embora imperfeitamente – dá 
conta disse. 

João Paulo II, um Homem Completo, trabalhou numa fábrica, foi Filósofo, Professor, 
Teólogo, Poeta, Chefe de Estado, etc, etc, etc. Um Intelectual de altíssima Inteligência, de 
Inteligência Espiritual, o mesmo diria de Bento XVI e Francisco, cada um com o seu estílo 
mas em “unidade intrínseca”. A Secularidade só o é se respeitar o elemento Religioso. A 
Secularidade é condição de pluralidade. As constituições laicas devem ser assim, é o que 
acontece com a Constituição da República Portuguesa. Além disso, no caso português, há  
concordata entre o Estado Português e a Santa Sé,  mediante “Resolução da Assembleia 
da República nº 74/2004 Aprova, para ratificação, a Concordata entre a República 
Portuguesa e a Santa Sé, assinada em 18 de Maio de 2004 na cidade do Vaticano. In 
Diário da República. I Série – A nº 269, 16 de Novembro de 2004”.  A 1º concordata, 
e única, até 2004, entre a Santa Sé e a República Portuguesa foi aprovada e assinada 
na Cidade do Vaticano a 7 de maio de 1940 (na altura era o período do “Estado Novo”, 
a ditadura que foi derrubada com a Revolução dos Cravos em 25 de Abril de 1974. A 
Concordata de 1940 vigou trinta anos já em plena democracia. Razões terão sido várias 
mas estou convencido de que um dos políticos que aceitou ativamente a situação, como 
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Político e Intelectual, foi o Dr. Mário Soares, que foi acérrimo opositor ao Regime de 
Salazar e Marcel Caetano. Mas como Intelectual culto, conhecia a História dos Livros 
e a História vivida, para ele muita da História – até pela sua longevidade – tinha de ser 
um conhecimento concreto. Ele viu o que foi a perseguição aos cristãos e expulsão dos 
Jesuítas na I República, conheceu e viu o fortíssimo impacto que as Aparições de Nossa 
Senhora em 1917 tiveram, percebeu o erro grave desse laicismo inóspito persecutório e, 
tendo em conta o Estado Novo, - que não se confundia com o Povo, como Homem de 
Inteligência e Intuição tirou daí a Lição. Estou a ouvi-lo a explicar as razões da necessidade 
de um diálogo entre o Estado e a Igreja, mantendo as autonomias e independências, 
respetivas. E como Ministro e como Presidente da República, em dois mandatos, deu 
um exemplo notável de relação amistosa entre o Estado e a Santa Sé. Estou a ouvi-lo 
fazer essa Pedagogia. Aliás, em plena revolução prontificou para se deslocar à Rádio 
Renascença – Rádio de Inspiração Católica – se quisessem levar por diante o assalto 
às instalações. Foi um indivíduo sempre Firme nos Princípios mas moderado na ação 
e isso é tanto mais notável que Mário Soares sempre se disse “Socialista, Republicano 
e Laico”. Mas cá está, Ser Laico não ser laicista inóspito. Ser Laico é ter convicções e 
abertura, para me apoiar em duas palavras que Paul Ricouer usava e exarou. 

A concórdia em cada Estado de Direito Democrático faz-me na Conformidade 
pelos valores universais, que o Povo pratica e pelos Valores identitários, que cada Povo 
interioriza, no caso Português os valores Católicos, na livre abertura a todas as confissões, 
desde logo, às várias formas de assunção do Cristianismo, a abertura a crentes e não 
crentes. Portugal tem, aliás, uma lei de Liberdade Religiosa. 

A concordata tem  um vínculo forte, em termos formais, legais e canónicos, o que 
demonstra a normalidade e modo pacífico entre o Estado – a República Portuguesa – e 
a Santa Sé.   

Pode ler-se na Resolução que aprova a nova Concordata:  

“Reconhecendo que a Concordata de 7 de Maio de 1940, celebrada entre a Santa 
Sé e a República Portuguesa, e a sua aplicação contribuíram de maneira relevante para 
reforçar os seus laços históricos e para consolidar a atividade da Igreja Católica em 
Portugal em benefício dos seus fiéis e da comunidade portuguesa em geral;”

Artigo 1.o 1 — A Santa Sé e a República Portuguesa declaram o empenho do 
Estado e da Igreja Católica na cooperação para a promoção da dignidade da pessoa 
humana, da justiça e da paz.”

Vejamos o reconhecimento entre a Santa Sé e a República Portuguesa: “promoção 
da dignidade da pessoa humana, da justiça e da paz.”. Quão elevados são estes 
valores. (negrito nosso) 

“2 — A República Portuguesa reconhece a personalidade jurídica da Igreja 
Católica. 

3 — As relações entre a Santa Sé e a República Portuguesa são asseguradas 
mediante um núncio apostólico junto da República Portuguesa e um embaixador de 
Portugal junto da Santa Sé.”

“Artigo 2.

 1 — A República Portuguesa reconhece à Igreja Católica o direito de exercer a sua 
missão apostólica e garante o exercício público e livre das suas atividades, nomeadamente 
as de culto, magistério e ministério, bem como a jurisdição em matéria eclesiástica. 

2 — A Santa Sé pode aprovar e publicar livremente qualquer norma, disposição ou 
documento relativo à atividade da Igreja e comunicar sem impedimento com os bispos, 
o clero e os fiéis, tal como estes o podem com a Santa Sé. 

3 — Os bispos e as outras autoridades eclesiásticas gozam da mesma liberdade em 
relação ao clero e aos fiéis. 

4 — É reconhecida à Igreja Católica, aos seus fiéis e às pessoas jurídicas que se 
constituam nos termos do direito canónico a liberdade religiosa, nomeadamente nos 
domínios da consciência, culto, reunião, associação, expressão pública, ensino e ação 
caritativa.”

Ora uma Sociedade só é livre se tiver uma legislação configuradora de direitos e 
nunca constrangedora de direitos. 

 A concordata – até pelo nome – promove as Paz e dela são garantidos, mutuamente, 
os valores religiosos e católicos. Há muito tempo me convenço que o enfraquecimento 
do cristianismo na Europa leva enfraquecimento de valores identitários da Europa, em 
laicidade e pluralidade. Aquando da discussão do Tratado Europeu foi proposto que 
ficasse no Prefácio (que não tem vínculo!) a referência às raízes judaico-cristãs da Europa 
e foi rejeitado, por maioria. Mas a Verdade e a Liberdade estava do lado da minoria. Que 
União Europeia temos? Com que valores a Europa se apresenta ao mundo? Agora com a 
invasão bárbara da Ucrânia pela Rússia vê-se uma europa, mais ou menos unida no euro 
(nem nisso a Inglaterra alguma vez quis) e não se vê uma europa nos célebres princípios 
da Revolução Francesa. Há publicações, várias, sobre a União Europeia, sobre a Europa, 
por exemplo, de  Bento XVI, Jürgen Habermas, Georges Steiner, etc. São Intelectuais 
de Paz e cujos escritos promovem reflexões e ações para a Paz. Os preconceitos, sejam 
quais forem, não dignificam o humano. Pensar, com referências e referências, mas de 
modo livre e autónomo são caminhos para a paz. 
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A Boa Nova é a Notícia da Paz, não de uma Paz meramente à escala humana – que se 
vê em que dá – mas de uma outra Paz que, neste mundo, fala de Outro Mundo. É o Diálogo 
entre a Cidade dos Homens e Cidade de Deus, de que fala S. Agostinho. No capítulo IX 
escreve S. Agostinho: “da filosofia que mais se aproxima da verdade da fé cristã” e cita Platão. 
Não será o mundo das ideias (do Bem, do Belo, da Justiça, da Verdade) um mundo ideal, que 
sempre buscamos, mas nunca se esgota nem aliena na Realidade. A Paz também é um Ideal, 
um Bem, mas é um Dever que se compromete, que se deve comprometer, com a História 
sem nela se aprisionar. A Paz é a Alma Pura que atravessa as vicissitudes da História, a Paz 
é a Voz que chora nos oprimidos, é o Pão que falta e outros bens de primeira necessidade. A 
Paz é a vontade de o Ser Humano voltar a Ser Humano. Já li muito, já vivi muito. Só Cristo 
encontra a Saída, Só com Cristo há paz. Não pode haver guerras por causa da Religião. A 
verdadeira religião, pela sua natureza etimológica, liga, aproxima. A Paz é um Abraço de 
União. Saber unir exige um longo exercício de paciência. Para haver Paz é preciso renunciar, 
dizer não à guerra e ter a Coragem de fazermos, juntos, também com a Natureza, uma NOVA 
AURORA, como cantam os MadreDeus & A Banda Cósmica. 

 No fundo temos Saudade de um Tempo Primeiro, com o qual se escreve o Futuro. No 
Fundo temos, cada um a seu modo, uma “Nostalgia de Deus”. 

 Porquê a guerra, que todos condenam, e não a Paz que todos Desejam? Quem Somos? 
Quem estamos a Ser? A Verdade está vinculada à Liberdade da qual daremos conta. É sempre 
tempo de Sonhar e de Realizar a Paz. Viver e Caminhar na Paz.   

 O Intelectual, a Paz e as Instituições Educativas. 

 Os intelectuais têm uma função endógena, para além de uma função exógena e 
interativa. Vejamos o Intelectual nos vários níveis de ensino. Desde a Educação Básica até à 
Educação superior, o intelectual tem várias missões, uma delas é educar, que significa tirar 
para fora de e transmitir. Assim, o intelectual tem a função de fazer com que o educando 
potencie e desenvolva as possibilidades várias que tem dentro de si. Ora, a escola inclusiva 
dá essa indicação. Ninguém deve ficar excluído de dar a ser aquilo que é e está em potência. 
Mas há adversidades – os educandos que “não prestam atenção”, o educador que muitas 
vezes não tem o sentido de missão e de vocação, - mas há os que têm. 

de olhar o educando como pessoa-sujeito com direitos e, antes, com a Dignidade intrínseca 
que possui. O Estado que muitas vezes não dá as condições para que o educando tenha os 
meios para se desenvolver, ficando o educador, como intelectual, limitado nas suas funções 
intelectuais e educativas. Os fenómenos de bulling que nos devem preocupar e denunciá-lo, 
de várias formas, incluindo a escrita, o mais possível. Denunciar pela escrita é desocultar e 
co-ressponsabilizar. Enfim, há o ideal de Educação mas também há muitos condicionalismos 
que impedem a sua realização. Mas quem tem vontade de estudar faz como Malala agarra-
se aos livros e supera adversidades que se lhes colocam. Agarrar-se aos livros significa uma 
escola, não gasosa nem dispersa, mas uma escola com livros idóneos à aprendizagem e que 
passam de uns para os outros, sem modismo ou para servir interesses financeiros. Como 
Malala, educar – aprender e ensinar – acaba por ter tanto de espontâneo como de sistemático, 
que não dispensa nem o Professor nem o livro. Há que aprofundar essa reflexão mas fica 

bastante vincado. Os sistemas de ensino estão em crise porque se pulverizaram. Há menos 
ensino, menos aprendizagem, quase tudo é dado – o ensino gratuito até aos dezoito anos 
mas (quase) nada é aprendido. Falta uma pedagogia do esforço e do trabalho, sem retirar o 
prazer e gosto de aprender e de ensinar. O gosto é sinal e indício de vocação. Ser Professor e 
estudante exigem muito trabalho, para que seja produtivo e gerador de fruição do saber, que 
se produz e assimila. Um Professor, mesmo que de trabalhos manuais, é um intelectual. Há 
uma ligação entre as mãos e o Cérebro, aprendemos com os cinco sentidos.    

 Na Educação Superior – e em todos os níveis de ensino – o Professor é, por natureza 
um Educador. É alguém que ensina, que guia, que orienta, que desperta vocações pela Pessoa 
que é, pelos conhecimentos que transmite, por ser uma Referência, por ser um Educação. 

Ao longo da História da Educação, os mestres, as grandes figuras educaram e continuam 
a Educar. Tenho presente o livro – entre muitos outros -, intitulado A História da Educação 
através dos Textos (1993), de Maria da Glória de Rosa. Leva-nos a um “Entendimento 
Histórico” através das Figuras, que ainda hoje continuam a Educar. Veja-se a Estrutura da 
obra, só por si elucidativa, embora com uma organização discutível em alguns pontos porque 
a Educação implica intertextualidades e conexões entre autores de épocas diferentes. E isso 
falta, mas o livro permite que o leitor investigador faça esses cruzamentos de sentido e de 
significação. Demos um exemplo, eventual: que relação entre Platão e S. Agostinho? Que 
relação entre Aristóteles e S. Tomás de Aquino?, com ligação a outros textos. Mas é de relevar 
a organização do referido livro com base em Textos, a Pedagogia e Didática do Texto produz 
bons frutos se bem feito e se os estudantes se empenham, longe da alienação e dependência 
das distrações dos jogos, que atravessa todos, mesmo todos, os níveis de ensino. “Prestem 
atenção”. Temos de voltar a uma pedagogia exigente de responsabilização do estudante com 
a própria aprendizagem.  

Mas vejamos os capítulos do livro:  

Capítulo I- Educação Grega: Homero, Aristófanes, Platão, Aristóteles

Capítulo II – Educação Romana. Cícero, Séneca, Quintilianus

Capítulo III – Educação Cristã: Clemente de Alexandria, Agostinho, Tomás de Aquino 

Capítulo IV – Educação Humanista: Maquiavel, Rabelais, Montaigne 

Capítulo V- Educação Religiosa Reformada: Lutero

Capítulo VI- Educação no Século XVII: Coménio, Descartes, Locke, Fénelon

Capítulo VIII- Educação no Século XVIII: Rousseau, Lepwllwtier, Pestalozi

Capítulo XIX –Educação no Século XIX  Herbart, Froebel, Spencer 

Capítulo IX – A Nova Educação: Kerschensteiner, Dewey, Montessori 
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 No Prefácio do livro – “A História da Educação através dos textos” (1993) – escreve 
o Professor José Antônio Tobias: “Desenvolve-se, como nunca, o ensino brasileiro. O ritmo 
de progresso generalizado, que se observa Brasil afora, também já vai atingindo a área 
educacional. (…)

  E adiante acrescenta: 

“A história da Educação através dos Textos, encerra trechos 
de alguns dos mestres internacionais da educação. Oferece ainda 
comentários introdutórios, tanto às escolas educacionais quanto aos 
textos de cada um dos educadores.(…)”

Como diz o prefaciador, a autora foi – era -  “Assistente de nossa Cadeira 
de História e Filosofia da Educação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Marília, a Profª Maria da Glória de Rosa(…). Com este destaque queremos 
distinguir as Figuras de Referência, em todas as etapas do Sistema Educativo e, 
no caso da Educação Superior, promotores da formação integral, assim se deseja 
e assim deve ser.  

Na “Introdução”, a autora do livro, Maria da Glória de Rosa escreve: “Quando nos 
decidimos a escreve esta obra tivemos o propósito de fornecer material significativo aos 
professores e estudantes, a fim de que as aulas de História da Educação se possam constituir 
naquele diálogo fecundo e imprescindível com os grandes representantes internacionais da 
cultura e da educação. É vital que todos compreendam nossa intenção”. 

Na introdução a autora também refere – embora não com o termo – o papel fundamental 
dos intelectuais,  afirma:  “os grandes representantes internacionais da cultura e da educação”. 
De facto, só para ir às origens, no caso da Filosofia, da Educação e da Cultura, a autora refere 
“representantes internacionais”, melhor seria se dissesse representantes universais, porque 
não se trata de uma relação entre estados mas de pessoas, de figuras, que se universalizaram. 

Vejamos, Platão, Aristóteles, S. Agostino, S. Tomás de Aquino, etc, etc, são nossos 
contemporâneos e as suas Filosofias estão cheias de educação e Cultura. Assim, os intelectuais, 
que o são, ou foram, constituem (e constituem-se) nossos Contemporâneos. Por tudo isto, é 
importante o ensino temático e cronológico da História da Educação, com como bem está 
organizado o referido livro A História da Educação através dos Textos.  É preciso situar-se, 
por exemplo, Coménio e Dewey – ou outros quaisquer - no tempo, mas nunca arrumá-los 

em termos historicistas porque aí não há nem Filosofia, nem História, nem Cultura nem 
Educação. Não se produz conhecimento nem pensamento com praticas positivistas. O 
Positivismo impede a positividade e a intelectualidade, como fontes dinâmicas que exigem a 
subjetividade, tal como nos ensina a Filosofia Fenomenológica. Há que localizar no tempo, 
também no espaço, mas a essência e o sumo vem do pensamento que cada intelectual traz e 
isso não tem tempo, mesmo que se enraíze num lugar, até na sua génese, mas há abertura ao 
universal.  Os grandes prensadores, filósofos, intelectuais são nossos amigos. Um S. Tomás, 
que ajudou a iluminar a Idade Média (séc XIII) e na metade do século XX foi estudado 
pelo Magno Professor Doutor José Enes, que, sobre S. Tomás de Aquino escreveu a Obra 
originalíssima: À Porta do Ser. Uma Obra Monumental em Ontologia, que irradia para 
múltiplas disciplinas filosóficas e contêm no impensado imenso que tenho investigado para 
a Metodologia e Didática. 

Nos meus primeiros anos de carreira universitária, uma das disciplinas que lecionei 
foi História da Educação e História da Educação Contemporânea, que são complexas e não 
redutíveis a conhecimento de dados, o que nunca fiz, obviamente – recuso o positivismo 
– até pela aposta na Filosofia da Educação. Mas uma mente mercantilista pode anular o 
interesse de um disciplina com práticas positivistas . Muitas outras disciplinas lecionei, 
desde logo Filosofia da Educação, Desenvolvimento Curricular (em que também tenho 
investido, ultimamente em Filosofia do Currículo), entre muitas outras, cada uma em si e em 
interconexão, na formação de (futuros) Educadores e Professores. A Pesquisa em Educação 
permite ver que temos de fazer agir o intelecto, somos teóricos e práticos da Educação. Um 
Filósofo da Educação é um intelectual na medida em que busca os fundamentos e é um 
prático na medida em que concretiza o que teoriza, em (des)sincronias, há sempre (des)
continuidades e (des)coincidências, mas a síntese está na praxis (teoria e prática) como 
teorizou Paulo Freire.  

Parece que as ideias e os ideais percorrem o tempo no dinamismo reflexivo da História. 
Há que aprender com a História, com a sua essência. A História está cheia de acontecimentos 
mas o seu movimento interpela o Pensamento como chamamento do Ser. E, nós, o que 
estamos a aprender com a História? Será que pensamos que todos nós, intelectuais – de 
uma forma ou de outra o somos – temos o Dever de Pensar e Agir para que a Paz nos guie 
ao longo da Vida?    Formulamos o tema assim: Os Intelectuais e a Educação para a 
Paz:  Moralidade, Justiça e Responsabilidade. Foi uma reflexão que me fez pensar 
e agir impregnado desses valores. Se também não nos pomos na reflexão, gera-se 
uma alienação perigosa. É tempo de sermos mais conscientes, responsáveis e livres, 
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assumirmos a nossa condição de intelectual, em liberdade com vínculo à verdade. Mas 
também é tempos de rir e sorrir, de sermos amigos. A Amizade é um Desígnio para as 
pessoas e para os povos. Não é isso que está na génese dos “tratados de amizade”; em 
Civilidade, isto é evitar a guerra e juntos fazermos a Paz? Eis o caminho. Queremos ser 
construtores da Paz? Eis a Questão e Decisão no Núcleo do Ser, nos indivíduos-pessoas 
e na Humanidade.     
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RESUMO
O artigo analisa a atuação de Anísio Teixeira a frente do cargo de Diretor Geral de 
Instrução Pública da Prefeitura do Rio de Janeiro (1931-1935), tendo como foco a 
construção da Universidade do Distrito Federal – (UDF).  Anísio Teixeira é considerado 
um dos intelectuais mais preeminente no que se refere à História da Educação Brasileira, 
um dos expoentes da Escola Nova, um defensor da democracia, da educação pública de 
qualidade, vinculando suas ideias à ação. São vastos os trabalhos a respeito desta figura 
emblemática, com diferentes matizes, recortes e interpretações. Por que Anísio Teixeira?  
Por que a UDF? A primeira resposta é simples e não foge dos clichês. Anísio Teixeira é 
um dos maiores símbolos da luta por uma educação democrática e de qualidade, dedicou 
sua vida incessantemente a educação, seja ela primária, profissionalizante ou superior. 
Anísio Teixeira defendia uma universidade verdadeiramente brasileira. Configurava a 
concretização de um sonho: uma universidade genuinamente voltada para a propagação 
do saber, aliando educação e pesquisa. 

I-INTRODUÇÃO: PANORAMA HISTÓRICO DO PERÍODO DE IDEALIZAÇÃO 
À UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL

O modelo de universidade idealizado por Anísio Teixeira e materializado na 
Universidade do Distrito Federal (UDF), em 1935, na cidade do Rio de Janeiro, é um 
projeto pioneiro e ambicioso comparado ao padrão universitário vigente em1930. Para 
apreender melhor o significado e o impacto político-educacional desta instituição de 
ensino, bem como a concepção “anisiana” de universidade, realizamos uma “viagem 
panorâmica” ao ambiente de idealização da UDF. 

mailto:ruanamotta20@gmail.com
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Voltamos, principalmente, para os anos trinta do século XX, período permeado 
por fortes agitações e disputas políticas, responsável por produzir um importante 
acontecimento da História Contemporânea do Brasil: “A Revolução de 1930”. Segundo 
o historiador Boris Fausto (1970), este fato histórico ocorreu devido ao esgotamento do 
“sistema oligárquico” 1. 

 O processo “revolucionário” foi um fenômeno complexo e vem sendo, ao longo 
das últimas décadas, uma temática muito trabalhada pela historiografia brasileira, 
contribuindo na produção de diferentes hipóteses interpretativas. Nos interessa os ecos 
do movimento de trinta e os efeitos no sistema político pós-revolução. O acontecimento 
representava para seus contemporâneos uma ruptura com o passado “arcaico”, 
simbolizando o “novo”, momento em que o Brasil se repensava e desejava ser visto 
como “nação moderna”. 

Com roupagem modernizante trazia consigo marcas de um passado conservador 
e autoritário, que refletiram, sobretudo, na interrupção de projetos engendrados por 
uma geração de intelectuais que viam no campo da educação o ponto inicial para uma 
sociedade desenvolvida e democrática. A UDF fazia parte do projeto inovador. 

Por um lado, atendeu os anseios de esferas intelectuais específicas, por outro provocou 
insatisfação, principalmente por parte dos grupos ligados às oligarquias dirigentes 
durante a “República Velha”, produzindo “agitações e crises sucessivas nos meios civis 
e militares” (pág. 23). 

II-CONTEXTO POLÍTICO-EDUCACIONAL PÓS-REVOLUÇÃO DE 1930

O momento político demandava um novo modelo de educação. Era necessário um 
ensino adequado a “modernização” que o país desejava alcançar. A compreensão de 
“moderno” estava amplamente atrelada ao processo da industrialização, urbanização e, 
principalmente, a inserção do Brasil no sistema capitalista internacional. Consideravam 
imprescindível que o ensino brasileiro estivesse em conformidade com a nova ordem 
política, econômica e social, alinhado com ideias democráticas e liberais no “novo” 
cenário político.  

     A Primeira República deixava um legado de altas taxas de analfabetismo, evasão escolar, 
1  Sistema politico adotado pela Primeira República caracterizado pela alternância de poder entre as 
oligarquias cafeeiras. Período que se estende de 1894 até 1930.  

poucas escolas públicas, a falta de investimentos suficientes na formação do magistério. 
Nestas circunstâncias foi criado pelo governo provisório, por intermédio do Decreto 
nº19. 402, o Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP) 2, uma reivindicação que 
já vinha por parte dos educadores brasileiros desde os anos 1920, principalmente os 
vinculados a Associação Brasileira de Educação (ABE) 3 (CARVALHO, 1986). 

Uma das medidas realizada pelo Ministério da Educação foi à chamada “Reforma 
Francisco Campos” (1931) 4, que carregava o nome do Ministro da Educação e Sáude. 
Francisco Campos ocupou este cargo administrativo durante o período correspondente 
a 1930 e 1932, promovendo reformas que estabelecia uma estrutura orgânica do ensino 
em seus diferentes níveis, buscando atingir todo território nacional. 

Para perceber a relevância das medidas sancionadas pelo “revolucionário” Governo 
Vargas, e compreender o embate na arena educacional da época, é necessário reportar a 
aspectos importantes do sistema educacional precedente a 1930. A educação brasileira 
durante a Primeira República era caracterizada pelo domínio pedagógico católico, e a 
Igreja detinha o monopólio do ensino secundário. A historiadora da Educação Clarice 
Nunes (1996), aponta que cerca de 70% das instituições educacionais privadas eram 
dominadas pelas instituições religiosas, controladas pela pedagogia jesuítica. Neste 
mesmo período chegava ao Brasil um conjunto de ideias que visavam à renovação do 
ensino. Nesta conjuntura formava-se o movimento “Escola Nova” 5 ou “Escola Ativa”, 
que vinha na contramão à pedagogia tradicional religiosa. Suas principais bandeiras: 
educação pública, laica, universal, gratuita, obrigatória e livre. Para os renovadores 
era necessária uma reforma estrutural no sistema educacional do país que alcançasse à 

2 “ A instituição agrupava atividades de diversos ministérios, tais como saúde, educação, meio ambiente 
e esporte, e buscava unificar as políticas educacionais dos estados, formando um modelo educacional inte-
grado em toda a nação. Vale destacar que até a criação do Ministério da Educação os assuntos voltados à área 
eram tratados pelo Departamento Nacional do Ensino, ligado ao Ministério da Justiça. WOLTER, Roberto 
Henrique. O Ensino Superior Na Era Vargas. Maiêutica-História, v. 4, n. 1, 2016.
3 Associação criada no ano de 1924 em que os educadores apresentavam suas propostas, críticas e alter-
nativas referentes aos problemas educacionais do país. Ter mais informações em: CARVALHO, Marta Maria 
Chagas. Molde nacional e forma cívica: higiene, moral e trabalho no projeto da Associação Brasileira de 
Educação (1924-1931). São Paulo, 1986. 
4  Foi à primeira reforma educacional de âmbito nacional realizada pelo Ministro da Educação e Saúde 
Francisco Campos no ano de 1931. A Reforma foi responsável por estruturar e centralizar o ensino secundário, 
comercial e superior. 
5  Movimento que se inicia na Europa após a Primeira Guerra Mundial, que pregava a renovação do 
ensino, ainda dominado pela Igreja, mais precisamente pela pedagogia jesuítica. Este movimento baseava-se 
nos progressos recentes na psicologia infantil que tinha como proposta possibilitar maior liberdade à criança, 
respeitando as características da sua personalidade nas fases do seu desenvolvimento. Um dos principais ex-
poentes da Escola Nova foi o filosofo e educador norte americano John Dewey.
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qualificação e democratização do ensino e que a educação tivesse função essencialmente 
pública (CARVALHO, 1986).

 O Movimento Escola Nova data do início do século XX, denunciando a falta de 
investimento na área da educação pública, e durante a década de 1930 ganha projeção 
no contexto nacional. Salientamos que não se tratava de um movimento homogêneo. A 
diversidade de pensares pode ser observada por meio de suas opções políticas, sendo um 
movimento composto ideologicamente por liberais, democratas, socialistas e comunistas. 
Mesmo com posições divergentes, trabalhavam em conjunto em prol de um projeto 
comum: a renovação do ensino brasileiro, a implementação do “novo modelo escolar” e 
“novas práticas escolares”. 

Ainda que atuando em campos opostos, tanto católicos quanto aqueles que defendiam 
a pedagogia nova se reuniam na Associação Brasileira de Educação (ABE) para designar 
os rumos da educação brasileira. A ABE, após 1930, foi a principal instituição ativa, 
dedicando-se a promover debates a respeito das diretrizes educacionais do país, sendo 
palco de Conferências de âmbito estadual e nacional. Uma das conferências mais 
importantes foi realizada na Capital da República, tendo como título: “As grandes 
diretrizes da educação popular”, sendo redigido um documento pontuando as orientações 
necessárias para uma política educacional. O documento foi aprovado e divulgado pela 
imprensa com o título: “O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova” apontando uma 
visão geral dos problemas da educação do país. (CARVALHO, 1986).

O programa foi redigido por Fernando de Azevedo no ano de 1932 e assinado por 
26 signatários, dentre eles Anísio Teixeira, Cecilia Meireles, Roquette Pinto e outros 
intelectuais6.  

A disputa entre católicos e renovadores tornava-se mais acirrada. O Ministro 
Francisco Campos passa a se posicionar de forma bilateral. Buscou atender os anseios 
da Igreja já que o governo buscava legitimação e apoio, sendo uma de suas estratégias 
aproximar Igreja e Estado. Por outro lado, procurou atender as demandas estabelecidas 
pelos escola-novistas como, por exemplo, a maior intervenção do Estado na educação, 
bem como a obrigatoriedade da escolarização primária. 

6  Fernando de Azevedo, Afrânio Peixoto, Anísio Spínola Teixeira, Lourenço Filho, Roquette Pinto, Fro-
ta Pessoa, Júlio de Mesquita Filho, Raul Briquet, Mario Casassanta, C. Delgado de Carvalho, A. Ferreira de 
Almeida Junior, Roldão Lopes de Barros, Noemy  M. da Silveira, Hermes Lima, Attilio Vivacqua,  Francisco 
Venâncio Filho, Paulo Maranhão, Cecilia Meireles, Edgar Sussekind de Mendonça, Armanda Alberto, Garcia 
de Resende, Nobrega da Cunha, Paschoal Lemme e Raul Gomes. 

     Anísio Teixeira ocupava a Diretoria Geral de Instrução Pública da Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro. A posição ocupada era vista como um dos mais prestigiados 
cargos no que diz respeito ao campo educacional da época, pois, sendo o Rio de Janeiro 
a Capital República, era considerada “a vitrine do Brasil”. O cargo administrativo foi 
responsável por projetar Anísio e suas ideias a nível nacional (NUNES, 2000). 

Como Diretor de Instrução Pública, Teixeira pôde identificar os problemas mais 
profundos que cercavam a educação carioca, e com isso, promover diretrizes para 
solucionar questões referentes a estas problemáticas. As reformas estabelecidas por 
Teixeira agradaram seus pares e desagradaram, em mesmo grau, aqueles que iam contra 
seus posicionamentos, principalmente alas mais conservadoras da sociedade e a Igreja 
Católica. Torna-se alvo de ataques constantes, tanto por parte da Igreja como pelo próprio 
Governo Federal.  

Mesmo com limitações, promoveu uma das mais significativas reformas da educação 
que ia do Ensino Primário a Universidade, formando uma ampla rede municipal de 
ensino, tendo como meta interferir na vida urbana carioca e concomitantemente produzir 
conhecimento sobre ela.  (LIMA, 1978). 

 
Lourenço Filho, Anísio Teixeira e Almeida Júnior no Instituto de Educação do 
Rio de Janeiro em 1932. (Foto: Arquivo CPDOC/FGV)
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2.1-A questão do Ensino Superior

Durante os anos vinte, do século XX, o ensino superior passou a ganhar cada vez mais 
destaque nos debates desencadeados na Associação Brasileira de Educação (ABE), bem 
como na Associação Brasileira de Ciências (ABC). A tônica das medidas centralizadoras 
realizadas pela Reforma Francisco Campos, estabelece a universidade como instituição 
modelar para o ensino superior brasileiro, que daria conta não somente do ensino, mas 
também do desenvolvimento científico através da pesquisa. 

Nessa linha, o Governo Federal elabora seu projeto universitário, 
articulando medidas que se estendem desde a promulgação do 
Estatuto das Universidades Brasileiras (Decreto-lei nº 19.851/31) 
à organização da Universidade do Rio de Janeiro (Decreto-lei nº 
19.852/31) e à criação do Conselho Nacional de Educação (Decreto-
lei nº 19.850/31) (FÁVERO, 2006). 

O “Estatuto das Universidades” tinha como principal objetivo organizar o ensino 
superior brasileiro criando um sistema universitário a nível nacional. No estatuto a 
universidade poderia se apresentar na esfera federal, estadual e municipal. Além disso, 
as faculdades teriam uma Reitoria, por vínculos administrativos, conservando sua 
autonomia jurídica. (OLIVEN, 2002). Exigia-se, para o funcionamento da mesma , 
obrigatório ter ,entre os cursos, a Faculdades de Direito, Engenharia e Medicina, ou na 
falta de uma delas Faculdades de Educação, Letras e Ciências. Percebemos que, na ótica 
do Governo Federal, era necessária, para configuração de uma instituição universitária, 
a existência dos três cursos liberais citados, reforçando ainda mais o status dos cursos 
perante a sociedade. (ROTHEN, 2008)

O “Manifesto dos Pioneiros” demonstrava atenção com o papel das Universidades7 
e principalmente com formação dos professores a nível superior. Conforme o documento, 
era necessário que professores das escolas de todos os níveis (grifo nosso) possuíssem 
formação universitária.  

7  De acordo com os pioneiros da educação nova, “todos os professores, de todos os graus, cuja prepa-
ração geral se adquirirá nos estabelecimentos de ensino secundário, devem, no entanto, formar o seu espírito 
pedagógico, conjuntamente nos cursos universitários, em faculdades ou escolas normais elevadas a nível su-
perior e incorporadas as Universidades”. AZEVEDO, Fernando de et al. Manifesto dos pioneiros da educação 
nova. Revista Brasileira de, 1932.

Independente das medidas centralizadoras adotadas pelo Governo Vargas, foram 
criadas universidades na contramão ao modelo universitário proposto pelo Governo 
Central: a Universidade de São Paulo – USP (1934), Escola Livre de Sociologia Política 
de São Paulo (1933) assim como o objeto aqui em análise: a Universidade do Distrito 
Federal – UDF (1935). 

A UDF idealizada por Anísio Teixeira estava amplamente conectada com instituições 
e grupos interessados em promover um projeto pedagógico universitário. O seu 
idealizador acreditava na formação universitária dos professores como uma necessidade 
educativa, assim como muitos educadores e intelectuais da época. Situada neste 
contexto de transformações e incertezas, e idealizado o sonho mais ambicioso de Anísio: 
Universidade do Distrito Federal.

III-A UDF EM AÇÃO: O SONHO INTERROMPIDO

Criada no “coração da República”, a Universidade do Distrito Federal existiu no 
curto período correspondente a quatro anos. Mesmo com sua brevidade registrou sua 
marca na História da Educação Brasileira, e isto se deve especialmente ao seu caráter 
inovador. Considerando o contexto do país, tratava-se de uma instituição universitária 
a frente de seu tempo, que ousou ao articular de modo original, democracia, pesquisa e 
educação. 

São muitas as interpretações que buscam explicar a efêmera existência da UDF. 
Procurando compreender sua interrupção, investigamos fatos que, possivelmente, 
determinaram o seu fim. Para isso, aplicamos, com base nas fontes, as contribuições 
do método indiciário8 elaborado por Carlo Ginzburg, captando os pequenos detalhes 
presentes nos documentos, como indícios, sinais e pistas, que permitem, a partir de 
dados supostamente negligenciados, revelar uma nova compressão dos fatos históricos 
(Ginzburg, 1982).

Acreditamos que o desfecho da UDF não pode ser concebido como um bloco 
homogêneo, e sim um processo de muitas camadas que merece um olhar analítico. 
8  O paradigma indiciário elaborado pelo historiador Carlo Ginzburg, em sua obra Mitos, Emblemas e 
Sinais, trata-se de um modelo epistemológico de análise, que propõe uma observação minuciosa dos fatos, 
levando em consideração vestígios, sinais, signos, rastros. O historiador italiano acredita que toda realidade 
está repleta de pequenos detalhes, e cabe o historiador, transformá-la em um enigma e assim investigá-la. Para 
Ginzburg “O caçador teria sido o primeiro a ‘narrar uma história’ porque era o único capaz de ler, nas pistas 
mudas uma série coerente de eventos. ‘Decifrar’ ou ‘ler’ as pistas dos animais são metáforas” ( Ginzburg, 
1989:152).
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Na medida em que a Democracia Liberal passava a ser cada vez mais questionada, 
a permanência de projetos como a Universidade do Distrito Federal também passou 
a ser questionada. A UDF durante toda sua curta história sofreu perseguição política, 
sendo duramente atacada por aqueles que não desejavam sua existência. Mesmo com 
as acusações que lhe eram conferidas, optou por resistir, ciente das forças políticas que 
dispunham seus opositores. 

3.1 O processo de desmonte da “universidade sonhada”: a UDF na mira dos seus 
opositores 

O período de tensionamento marcado pela “caça aos comunistas” e a criminalização 
dos movimentos sociais, com respaldo na rigorosa Lei de Segurança Nacional9, forneceu 
ferramentas necessárias e favoráveis para a construção de um governo autocrático. A 
passos largos em direção ao Estado Novo10 de Vargas o cenário político se mostrava 
cada vez mais obscuro e repleto de incertezas.  Nessa instabilidade, a UDF passava a 
ser questionada e perseguida por seus opositores. Entre os que se opunham ao projeto 
defendido pela universidade, destacamos no Governo Federal, o Ministro da Educação 
Gustavo Capanema e movimentos políticos conservadores da Igreja Católica.

As críticas atribuídas a UDF são apresentadas desde o momento de sua gestação, 
tendo como principal alvo o seu idealizador Anísio Teixeira e suas intervenções 
realizadas na capital da República, consideradas como “reformas esquerdistas”. Nossa 
perspectiva é que o projeto democrático de ensino superior que caracterizava a UDF 
foi à “gota d’água”, em um cenário político-educacional marcado por intensos conflitos 
(MENDONÇA, 2002).

Os ataques designados à universidade apresentavam complexidade, visto que, não 
se tratava de um discurso único entre seus opositores. As acusações eram diversas: a 
9  Lei promulgada no ano de 1935, mesmo ano de criação da Universidade do Distrito Federal. A lei n° 
38, de 4 de Abril de 1935, também conhecida como” lei monstro” pelos seus opositores, definia crimes contra 
a ordem política social, tendo como principal objetivo transferir uma legislação especial aos crimes corres-
pondentes a segurança do Estado. Sugestão de leitura: NUNES, Diego et al. O percurso dos crimes políticos 
durante a Era Vargas (1935-1945): do Direito Penal político italiano ao Direito da Segurança Nacional brasi-
leiro. 2012.
10  “Ao final de 1937, Getúlio Vargas deu um golpe para continuar no poder. De acordo com a Constituição de 1934, as elei-
ções para Presidente da República deveriam ser marcadas para janeiro de 1938 e a sucessão presidencial já agitava a vida política 
do país desde 1936, com o lançamento das candidaturas de Armando Salles e José Américo de Almeida. Várias articulações foram 
colocadas em prática por Getúlio e seus aliados para neutralizar os adversários. Utilizando-se de um plano forjado, que pretensa-
mente relatava a organização de uma tomada comunista do país, Getúlio Vargas, sustentado pelo general Góes Monteiro, determinou 
o fechamento do Congresso Nacional em 10 de novembro de 1935. Na mesma data, outorgou uma nova Constituição, escrita pelo 
jurista Francisco Campos. Iniciava-se aí o período de nossa história conhecido como Estado Novo, que só se encerraria ao final do 
ano de 1945.” (GALVÃO, 2017. Pág. 147)

precária estrutura física da UDF, a suposta ilegalidade, a má administração, seu caráter 
esquerdista, entre outros elementos.  

A aversão à proposta pedagógica da UDF começa com o descontentamento 
das forças políticas tradicionais da Igreja que há tempos já se mostravam contrárias à 
intervenção do Estado na Educação, significativas em seu raio de influência. A defesa 
contundente da laicização do ensino declarada por Anísio Teixeira fez dele inimigo 
número 1 de um grupo de educadores e intelectuais atrelados ao ensino religioso. 
Consequentemente a universidade por ele idealizada, podendo ser considerada como 
síntese de seu pensamento, passou a ser igualmente alvo de constantes críticas. Para 
algumas lideranças do movimento católico11, a UDF era vista como uma ameaça aos 
princípios da Igreja devido ao seu caráter laico e “esquerdizante”. De acordo com Maria 
Hermínia Tavares de Almeida (2001), para o conservadorismo católico a extinção da UDF 
tratava-se de liquidar um projeto anticatólico, “perigosamente propenso à contaminação 
marxista”.  

Os ataques à Anísio Teixeira12 e a “sua” Universidade eram radicais, e se acentuavam 
na medida em que ganhavam força na velocidade dos acontecimentos políticos.  A UDF 
era acusada constantemente de fazer dos seus alunos militantes esquerdistas, sendo 
considerado um veículo de propagação de teorias subversivas. O que dava sustentação 
para tais argumentos era a presença de professores comunistas e socialistas no corpo 
docente da universidade, acusados de propagar tais ideais. Entre os professores mais 
atacados destacamos: Hermes Lima, Edgar Rabello, Leônidas Rezende e Luiz Carpentier, 
demitidos e presos13por meio da Lei de Segurança Nacional (LEMME, 1988). 

A UDF era de esquerda. Menos no sentido da militância político 
partidária e mais pelo sentido comunista que, a conjuntura de trinta, 
levava grande parte da intelectualidade, como assinala Drummond, 
a convicção de que não precisava, necessariamente, estar no partido 

11  Quando nos referimos à oposição católica a UDF, é necessário nuançar, pois não se tratava de toda a Igreja contraria a 
universidade, mas sim a um grupo específico de lideranças católicas, neste caso, principalmente aquelas ligadas ao Centro Dom Vital 
no Rio de Janeiro·. 
12  Anísio Teixeira foi atacado e acusado pela Igreja Católico aderir ao comunismo. Nesta perspectiva, 
associava de maneira tacanha o pragmatismo Deweyano incorporado por ele com a filosofia materialista mar-
xista. 
13  Os professores foram interrogados com base na locução do artigo 175, § 3º da Constituição Federal de 1934. O primeiro 
docente preso foi Hermes Lima, em 30 de novembro de 1935. Edgard Rebello foi preso em 3 de dezembro e Leônidas Rezende 
foi preso em 8 de dezembro. O desenrolar dos interrogatórios dos professores foi semelhante, já que os três professores buscaram 
argumentar que, no dia deflagração do levante comunista e nos dias que a sucederam, desempenhavam suas rotinas normais. Tanto 
Edgard Rebello quanto Hermes Lima buscaram esclarecer em detalhes suas rotinas naqueles dias. Dos professores, apenas Hermes 
Lima escreveu uma autobiografia, em que pôde relatar sua experiência na prisão em A Travessia. É importante ressaltar que, os 
professores foram presos sem que houvesse provas de suas participações no levante. 
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para fazer um trabalho de formação de consciência das desigualdades 
sociais. Apenas da trajetória de alguns artistas e intelectuais que 
acabaram se engajando no Partido Comunista, como o próprio 
Portinari, a resistência a chamada disciplina partidária se dava em 
nome do compromisso e da finalidade ao processo criativo. (NUNES, 
Clarice. 2000. P: 320)

 

Outro foco de oposição à universidade eram os Integralistas. O grupo da extrema-
direita criticava constantemente o governo de Pedro Ernesto, bem como a administração 
de Anísio Teixeira. Como os católicos, os integralistas14 também se pautavam no teor 
ideológico, acusando a UDF de ser uma universidade “contaminada” pelo ideal comunista 
(GALVÃO, 2017).

Contudo, existiam interesses mais profundos por de trás do discurso meramente 
ideológico. O Ministro da Educação Gustavo Capanema, a frente do cargo desde 
1934, projetava um modelo de universidade que serviria como padrão para as demais 
instituições universitárias do país- nos referimos a Universidade do Brasil - UB, criada em 
julho de 1937. Há um embate entre dois modelos de ensino superior com características 
marcantes e opostas, em que um determinaria o fim do outro. (MENDONÇA, 2002).

           Laila Galvão (2017) analisa que os ataques feitos à universidade vindos por 
parte do Governo Federal baseavam-se, principalmente, em argumentos jurídicos. 
No discurso do Ministério da Educação a UDF era considerada uma universidade 
na ilegalidade, ferindo os princípios constitucionais, já que não cumpria alguns dos 
regulamentos previstos pela União. Para ele a UDF também se inviabilizava por ser uma 
universidade criada por meio de uma iniciativa da Prefeitura, fato que ia na contramão 
das políticas centralizadoras adotadas pelo governo federal em um contexto de crescente 
autoritarismo (VICENZI, 1986). 

 Diferente da UB, a UDF não pretendia ser um modelo único de ensino superior.  
Entretanto, por representar, naquele momento, uma universidade inovadora, gerou 
curiosidade por parte de outras instituições universitárias, sendo conhecida não só no 
Rio de Janeiro, mas também em outras cidades do país, ganhando projeção a nível 
nacional.  Tal fato não era bem-visto por Capanema porque seus planos para a UDF 
eram exatamente contrários a este (GALVÃO, 2017).
14 

O ministro apontava para o que concebia como “desordem” dos procedimentos 
administrativos e pedagógicos da universidade: a liberdade de cátedra - uma caraterística 
marcante da instituição -, contratação de docentes sem exigência de concurso, a não 
subserviência as normais universitárias previstas pela União, a assistência livre aos 
cursos regulares por parte dos alunos de outros cursos, assim como outros elementos 
utilizados para desqualificar ainda mais a Universidade.

Além dos procedimentos administrativos e pedagógicos, Capanema afirmava que 
a “universidade da prefeitura”, como costumava se referir a UDF, não possuía uma 
estrutura física a altura de uma universidade que pretendia ser centro de irradiação de 
cultura. Tal argumento se sustentava na medida em que a UDF não possuía laboratórios, 
bibliotecas e edifícios próprios, sediando muito dos seus cursos em prédios emprestados 
e dispersos pela cidade do Rio de Janeiro 15. 

No entanto, a falta de espaço físico não interferia na qualidade do ensino oferecido 
pela universidade. Segundo Ana Waleska Mendonça (2001), a inexistência de uma 
estrutura física própria não fez com que a UDF deixasse de acumular importantes acervos 
bibliográficos, equipamentos e materiais significativos na área de pesquisa científica. 

Os ataques feitos à universidade vinham do governo central e da esfera municipal. 
Havia no momento uma disputa clara entre o partido Autonomista16 de Pedro Ernesto e o 
Partido Economista Democrático do Distrito Federal17. A forte polarização levou o partido 
Economista Democrático a tomar medidas enérgicas com o objetivo de interromper o 
funcionamento da UDF. Apresentou ao Congresso Nacional um projeto de lei contra a 
universidade, cujo autor era o então deputado Henrique Dodsworth18, uma das figuras 

15  Durante toda sua existência a Universidade do Distrito Federal – UDF utilizou prédios oferecidos 
pela prefeitura do Rio de Janeiro, bem como laboratórios e salas cedidas por outras instituições. Diante disso 
os professores das Escolas de Ciências levavam seus alunos para aulas práticas nos espaços oferecidos pela 
Escola de Engenharia da URJ e o Instituto de Tecnologia.
16  Organizado por uma comissão integrada por Pedro Ernesto Batista (então interventor no Distrito Fe-
deral), Pedro Aurélio de Góis Monteiro, João de Mendonça Lima e João Alberto Lins de Barros. Obteve total 
apoio de Getúlio Vargas, que viu na nova organização uma possibilidade de reconciliação entre os “tenentes” 
e os políticos que contestavam o Governo Provisório. Essa expectativa baseava-se no grande prestígio de que 
gozava Pedro Ernesto, tanto entre as forças tenentistas como entre a população do Distrito Federal.
17  O Partido Economista do Brasil foi fundado por comerciantes e industriais do Rio de Janeiro (então 
Distrito Federal) ligados à Associação Comercial do Rio de Janeiro, com o principal objetivo de “construir 
as bases de um novo edifício político e social para as classes produtoras”. Ler mais em CONNIFF, M. Rio; 
LEME, M. Ideologia.
18  Dodsworth apoiou a chamada Revolução constitucionalista de 1932. No ano seguinte foi eleito depu-
tado federal constituinte pelo Distrito Federal pelo Partido Economista. Reeleito em 1934. Foi um personagem 
importante na oposição do prefeito Pedro Ernesto.  Henrique Dodsworth foi um dos apoiadores do Estado 
Novo varguista. O apoio lhe rendeu sua nomeação por Getúlio Vargas a interventor do Distrito Federal. 
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importantes no processo de inviabilização da universidade. (GALVÃO, 2017)

A tentativa de Dodsworth não teve o êxito que esperava, pois, Comissão de Educação 
e Cultura decidiu pela permanência da Universidade do Distrito Federal, tal como, a 
Universidade de São Paulo – USP. Ainda assim, os debates se mostravam cada vez mais 
calorosos, principalmente quando a base aliada de Pedro Ernesto passou a migrar para 
o lado dos opositores, gerando uma crise dentro do próprio Partido Autonomista. Havia 
uma clara articulação entre Governo Federal e setores da Igreja, que juntos passaram a 
formar uma ampla frente de combate à UDF. Podemos observar tal fato, pela proximidade 
entre Gustavo Capanema e Alceu Amoroso Lima19, que mesmo dispondo de argumentos 
distintos, compartilhavam da mesma posição quanto ao fim da UDF.  

Com relação ao ensino superior, Gustavo Capanema sempre se 
posicionou contra a criação da Universidade do Distrito Federal e 
ao lado das lideranças católicas. A universidade os incomodava: aos 
católicos, pelo seu caráter laico; e às autoridades do governo federal, 
por ser uma iniciativa municipal. (NUNES, pag: 115, 2001)

Alceu Amoroso Lima encaminhou ao ministro da educação uma carta com tom de 
indignação, exigindo uma atitude mais enérgica em relação a Universidade do DF, bem 
como uma série de medidas de combate ao comunismo, compreendido, por ele, como 
uma ideologia anticatólica que deveria ser combatida de maneira séria. Amoroso Lima 
sugere ao ministro apoio às atividades da Ação Católica Brasileira, pois era necessário 
neste momento, defender os princípios morais religiosos contra aqueles que pretendiam 
destrui-los. (NUNES, 2000). 

3.2-A UDF e sua resistência perante o autoritarismo: o prenúncio da extinção 

Apenas com seis meses de funcionamento, a UDF já se via sem o seu principal 
idealizador. Anísio Teixeira, acusado de subversão, se vê obrigado a afastar-se das 

19  Alceu Amoroso Lima um dos críticos do movimento Escola Nova, oposição a gestão Anísio Teixeira na Diretoria de Ins-
trução Pública do Distrito Federal, bem como seu projeto da universidade do Distrito Federal. incomodado com o surgimento de 
um centro de ensino superior de orientação laica, gerido a partir de um polo de poder identificado com uma perspectiva política de 
esquerda. Também combateu de forma intransigente a Aliança Nacional Libertadora (ANL), frente de esquerda constituída em 1935 
a partir de um programa antifascista e anti-imperialista. Ainda em 1935, tornou-se diretor nacional da recém-criada Ação Católica 
Brasileira, foi eleito para Academia Brasileira de Letras e foi nomeado membro do Conselho Nacional de Educação. Após a implan-
tação da ditadura do Estado Novo, em novembro de 1937, foi nomeado reitor da UDF e patrocinou o desmonte da estrutura criada 
por Anísio Teixeira. 
 Getúlio Vargas, sustentado pelo general Góes Monteiro, determinou o fechamento do Congresso Nacional em 10 de novembro de 
1937, outorgou uma nova Constituição, escrita pelo jurista Francisco Campos. Iniciava-se aí o Estado Novo, que só se encerraria 
no ano de 1945.

funções públicas exercidas no DF. A saída de Anísio provocou uma espécie de efeito 
dominó, levando em seguida à demissão do primeiro reitor da UDF Afrânio Peixoto20, a 
prisão do interventor do Distrito Federal Pedro Ernesto, assim como a prematura saída 
de professores que compunham seu corpo docente (FAVERO, 2006). 

Embora a universidade estivesse mergulhada em uma profunda crise institucional, 
que se intensificava na medida em que seus idealizadores saiam de cena, a UDF seguia 
na resistência. Mesmo desfrutando de poucos recursos financeiros, promovia uma série 
de atividades. Desenvolveu grupos de pesquisa, estudos e cursos de extensão popular 
21. Além disso, apesar de uma pequena queda no número de matriculas, os cursos 
ministrados pelos professores franceses apresentaram sucesso entre os alunos, obtendo 
repercussão não só dentro da universidade, mas, também, fora dela. 

Segundo Paim (1982), a UDF “sobreviveria a essa refrega graças à ascensão à 
reitoria de Afonso Pena Júnior22, intelectual de renome, que soube assumir-lhe o espírito 
e reunir em seu derredor o que havia de mais expressivo da intelectualidade brasileira” 
(p. 55). Afonso Pena procurou não interferir nos princípios do projeto elaborado por 
Anísio Teixeira, tentando, junto aos professores, garantir a continuidade das ideias 
originais da universidade. 

         Alguns jornais da época, percebendo uma série de ataques direcionados à 
Universidade publicavam artigos em sua defesa, questionando o projeto universitário de 
Capanema. Em “O Jornal”, José Maria Belo escreve um artigo se referindo ao projeto 
de Capanema como “redundante, inútil e prejudicial”. Para ele, já existia no Distrito 
Federal uma Universidade a altura que dispunha de todas as competências necessárias. 
Capanema ao tomar conhecimento da critica que atribuía ao seu projeto e a sua pessoa, 
envia um telegrama no mesmo dia em resposta a José Belo, reafirmando mais uma vez a 
precária estrutura física da Universidade Municipal, algo que considerava inadmissível. 
Além disso, aproveitava para exaltar o seu projeto, alegando ser a UB uma universidade 
modelar, organizada e moderna.  (SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 1984).

No Estado Novo de Getúlio Vargas a perseguição a UDF aumentou. O clima de 
insegurança se intensificava. No Instituto de Educação, sua biblioteca é violada e acusada 
20  Responsável pela estruturação da UDF e o negociador da chamada “missão francesa”. 
21  No mês de outubro de sua inauguração foram abertas inscrições, gratuitas, para o primeiro curso de extensão da UDF 
chamado “curso popular de história da música”, organizado pelo docente Andrade Murici. O objetivo do programa de curso trazia 
um passeio pela história da música de vertente europeia e ao final trazia alguns elementos da música brasileira, como a análise de 
músicos como Villa-Lobos e Catulo Cearense. 
22  Reitor da UDF durante os anos de 1936 a 1937. 
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de dispor em seu acervo livros considerados proibidos. Neste momento o Instituto de 
Educação era chefiado por Lourenço Filho23, que se colocaria contra as ideias comunistas, 
tornado o Instituto uma espécie de extensão da Delegacia de Segurança Política.  
Lourenço, um dos nomes que compunham o movimento Escola Nova, considerado um 
dos seus principais expoentes, neste momento se aproximava cada vez mais do plano 
ideológico que inaugurava o Estado Novo, se colocando a serviço das forças autoritárias. 
(LOPES, 2006)

 Promulgada a Constituição de 1937, o Governo Federal decreta a Lei n°452 que 
impedia alunos e professores de se posicionarem politicamente dentro das universidades. 
Para Anísio Teixeira, que defendia o livre pensar e via a universidade como “mansão 
da liberdade”, tal ato era repugnante. De acordo com suas convicções, a universidade 
não serve para isolar da vida a cultura, mas trazê-la para a vida e torná-la “a mestra da 
experiência”. Deveria existir para libertar e não escravizar. (TEIXEIRA, 1935)

Alceu Amoroso Lima é nomeado para reitoria da UDF, um ano após o Golpe 
de Estado24. Amoroso Lima passou a modificar significativamente o projeto original 
da UDF, além de trabalhar de maneira ativa no desmonte da universidade, preparando 
o terreno para sua extinção. Uma característica marcante da Universidade do Distrito 
Federal era a valorização do magistério, com isso, a Escola de Educação cumpria um 
papel central em sua identidade. Após passar por um processo de reorganização com 
base no Decreto Municipal n° 6.215, o protagonismo que antes era conferido a Escola 
de Educação cede espaço para a Faculdade de Filosofia e Letras.  

Durante a administração de Amoroso, os cursos tiveram seus currículos reformulados, 
incluindo novas cadeiras de cunho filosófico, como por exemplo, Introdução à Filosofia, 
História da Filosofia e Ética. Em entrevista concedida a Vicenzi (1986), um ex-aluno da 
UDF afirmava que “isso foi mais uma concessão à Igreja Católica”, já que, no campo 
filosófico, possuíam os padres e professores de formação católica. Figuram como novos 
catedráticos da universidade os docentes: José Barreto Filho, Padre Maurilo T. Leite 
Penido e Reinholdt J. A. Berge e o adjunto Álvaro B. Vieira Pinto.

          Fator que agravou ainda mais a crise já existente na universidade foi, sem 
23  Em 1932, Lourenço Filho foi nomeado Diretor da Escola de Professores do Instituto de Educação e Diretor Geral do Ins-
tituto (Decreto nº 3810, de 19/03/1932).  Exerceu a Direção até o final de 1937, quando a constituição de 1937 vetou a acumulação 
de cargos a todos os servidores do estado e município. Lourenço diante desta circunstância, optou por permanecer como Professor 
de Psicologia Educacional, da Escola de Professores, permanecendo até assumir em 1938 a direção do INEP. 

24  Getúlio Vargas, sustentado pelo general Góes Monteiro, determinou o fechamento do Congresso Nacional em 10 de no-
vembro de 1937, outorgou uma nova Constituição, escrita pelo jurista Fran

dúvida, o Decreto25 previsto pela nova Constituição que proibia a acumulação de 
cargos públicos, o que ocasionou a saída de diversos professores. Um dos docentes foi 
Gilberto Freyre, professor de Antropologia, que se demitiu da universidade sem muitas 
explicações, mencionando apenas que não permaneceria mais no cargo. Além do decreto, 
a administração de Alceu Amoroso desagradou parte do corpo docente da universidade, 
que descontentes com sua presença na reitoria demitiam-se do cargo (GALVÃO 2017).              

Permanecendo por alguns meses na reitoria da UDF, Alceu Amoroso opta por se 
desligar da universidade. Com sua saída, entra em seu lugar de reitor o professor José 
Baeta Vianna26, que assume o cargo em um dos períodos considerados mais turbulentos 
da universidade.

 Durante o ano de 1938, o governo central se mostrou ainda mais ativo em 
relação a regulação da educação no país. Faz um decreto que visa organizar de maneira 
centralizada o ensino superior brasileiro. Estamos nos referindo ao Decreto n° 421 de 
11 de maio de 1938, colocando que qualquer curso de ensino superior só funcionaria 
mediante uma autorização do governo federal, radicalizando o controle do sistema de 
ensino por parte do Ministério da Educação. O Decreto, assim como outros, passou a 
servir de embasamento jurídico contra a UDF, pois em um dos seus artigos previa que 
o governo só concederia autorização se a entidade dispusesse de plenas capacidades 
administrativas, financeiras, bem como, de uma estrutura física satisfatória. 

 Capanema envia ao Diretor do Departamento Administrativo do Serviço Público - 
DASP, Luiz Simões Lopes, um texto cujo título era “Observações sobre a Universidade 
do Distrito Federal”. O documento elaborado pelo ministro tecia uma contundente 
crítica ao Decreto Municipal n° 6.215 que reorganizava a UDF, algo que considerava 
um ato inconstitucional previsto que pela Constituição de 1937, pois o prefeito não tinha 
competência para tal feito. Além disso, alegava que a universidade representava um 
imenso gasto a prefeitura, oferecendo cursos que já eram oferecidos pela UB (urbanismo, 
pintura e música).  

O Reitor José Baeta Vianna tentava articular uma argumentação baseada em dados 
jurídicos em defesa da UDF, se contrapondo à posição de Capanema. O Reitor, em carta 
ao Secretário Geral de Educação e Cultura, insiste que as previsões do Decreto-Lei 421, 

25  Art. 159. É vedada a acumulação de cargos públicos remunerados da União, dos Estados e dos Municípios. 

26  Além de reitor da UDF, José Beata Vianna foi professor de química Fisiológica da Faculdade de Me-
dicina da UFMG e pioneiro no que se refere às pesquisas bioquímicas no Brasil. 
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que regulava o ensino superior no país, não se aplicavam à UDF, porque a universidade 
estaria regulada pelo Decreto Municipal n° 6.215 autorizado pelo Presidente da República 
Getúlio Vargas. O fato não seria suficiente para Capanema.

Em vista disso, Baeta Vianna optou por recorrer ao Prefeito do Distrito Federal, 
para que ele intercedesse em favor da UDF. O pedido do reitor não foi atendido pelo fato 
do interventor do DF, Henrique Dodsworth, ser um velho opositor da UDF. 

O último Reitor da UDF foi Luís Camilo de Oliveira Neto, antes vice-presidente 
do Conselho Universitário da Universidade.  Neto tenta inutilmente salvar a UDF do 
fim, protestando por meio de um comunicado direcionado a secretaria da Presidência da 
República, afirmando que o fechamento da UDF representaria o sacrifício de mais de 500 
alunos, 50 professores, bem como os cursos interrompidos “reunidos com dificuldades 
no Rio de Janeiro pela convocação de elementos de valor do interior e do estrangeiro”, 
e um recuo considerável no ensino superior em sua parte fundamental, isto é, o ensino 
de Filosofia, Ciências e Letras, dadas as dificuldades e limitações que ele entendia haver 
na concepção da nova Faculdade Nacional de Filosofia. Camillo tentava interceder pela 
permanecia da UDF, mas sabia que não seria ouvido. 

 A beira do colapso, a UDF ainda mostrava vitalidade, diplomou, em dezembro de 
1938, várias turmas de seus diversos cursos.

Apesar de todos os problemas, a UDF descobriu vocações e produ-
ziu alguns cientistas de grande valor, como Plínio Sussekind (físico), 
Francisco Mendes de Oliveira Castro (matemático), Hugo Souza Lo-
pes, Gustavo de Oliveira Castro e Joaquim Costa ribeiro (entomolo-
gistas). Em seus bancos estudaram, também, Oswaldo Frota Pessoa, 
Alcides Lourenço Gomes, Domingos Artur Machado Filho, José An-
tunes, José Lacerda de Araújo Feio, Luiz Emídio Melo Filho, New-
ton Dias dos Santos, Emanuel de Azevedo Martins, Welmar Penna 
(D. Irineu, do Mosteiro São Bento) – todos da Escola de Ciências. E, 
ainda, como ouvintes os alunos regulares das outras escolas, Francis-
co Clementino de San Tiago Dantas, Antonio Houaiss, Vicente Tapa-
jós, Olavo Bilac Pinto, Iva Waisberg Bonow, Irene Mello Carvalho 
(depois Irene Estêvão de Oliveira), José Bonifácio Martins Rodri-
gues, Maria Violeta Coutinho Villas Boas, para citar apenas alguns. 
(VINCENZI, Lectícia Pág. 104. 1986.)

IV- CONCLUSÃO: TÉRMINO DA UDF

Em 20 de janeiro de 1939 era dado o golpe final. Em nome da “disciplina e da 
ordem” o Decreto de Extinção n° 1.063 transferia dos estabelecimentos de ensino 
que compunham a UDF para a UB, excluídos por sua vez, o Instituto de Educação, o 
Departamento de Música, Artes do Desenho e o os Cursos de Formação de Professores 
primários, de Orientadores de ensino primário, de Administradores e de aperfeiçoamento 
da Faculdade de Educação. Já a Faculdade de Filosofia e Letras, a Faculdade de Ciências, 
a Faculdade de Economia e Política (ex-escola de Economia e Direito) e alguns cursos 
da Faculdade de Educação foram absorvidos pela Faculdade Nacional de Filosofia, 
Ciências e Letras da Universidade do Brasil, que se organizaria, pelo Decreto-lei nº 
1.190, de 4 de abril de 1939, quase três meses depois da extinção da UDF, tendo sua 
denominação alterada para Faculdade Nacional de Filosofia. O decreto também previa 
normalizar a transferência de alunos e professores da UDF

A UDF durante toda sua história foi alvo da confluência de interesses do Estado 
e de setores da Igreja Católica. Uma universidade “grávida de possibilidades”, que 
seus oponentes vetaram em seus primeiros anos de vida. A emergência do Estado Novo 
representou um marco importante para o processo de fechamento da Universidade, por 
configurar um momento político em que as reformas educativas eram impostas sem 
consulta, debate, ou qualquer processo de avaliação coletiva, configurando um ambiente 
fértil para sua destruição. Contudo, vimos que, mesmo como os ataques que lhe eram 
endereçados, a destruição da UDF não foi feita sem resistência, a derrota do projeto 
de Anísio Teixeira não aconteceu sem luta. O fato é que Anísio Teixeira, como outros 
intelectuais), pagou um preço caro por defender os princípios democráticos. Exilado 
durante 10 anos dentro de seu próprio país, viu, mesmo que distante (volta para seu 
Estado natal e dedica-se a função de comércio de sua família) a “sua universidade 
sonhada” ser apagada pelo autoritarismo. 
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VISÃO DO PARAISO: SERGIO BUARQUE DE HOLANDA EM 
PERSPECTIVA
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RESUMO

O artigo discute Sergio Buarque de Holanda como um intelectual que se debruçou na 
árdua tarefa de interpretar o país multifacetado chamado Brasil. Encontramos em seus 
textos, de maneira articulada, aspectos sociológicos, históricos, políticos e, segundo 
Antônio Candido, alcançando aspectos “psicológicos”. Seu singular pensamento é 
terreno fértil para nos aprofundarmos na constituição cultural e, também, histórica, do 
“homem brasileiro”. Geralmente, quando o intelectual é citado, se remete à obra “Raízes 
do Brasil”, destacando-se, gerando polêmicas, o conceito de “homem cordial”. Nossa 
proposta textual aponta para outro livro, menos citado do que “Raízes do Brasil”, com 
título “Visão do Paraíso”. A obra constitui-se na tese acadêmica de Sérgio Buarque de 
Holanda no contexto de seu concurso (1958) para cátedra de História da Civizalização 
Brasileira, na Universidade de São Paulo. Sua primeira edição é a tese como foi 
apresentada pelo intelectual. A segunda é uma versão bastante ampliada da primeira, 
incluindo um capítulo que não conta na primeira versão.

 

I-INTRODUÇÃO

“Aí, essa terra ainda vai cumprir seu ideal
Ainda vai tornar-se um imenso Portugal”

(Fado Tropical- Chico Buarque de Holanda)

          Refletir, debater ou escrever sobre as reflexões e o pensamento de Sergio Buarque 
de Holanda não é tarefa fácil. O intelectual/boêmio constrói-se como um erudito sem 
vaidades (assim é descrito por seus contemporâneos) que lia tudo que lhe caia nas mãos, 

mailto:adirluz@gmail.com
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incluindo revistas em quadrinhos. 

         Sergio Buarque de Holanda nasce em 1902, na Cidade de São Paulo e morre em 
1982, na mesma cidade. Foi professor da Universidade de São Paulo (USP), pedindo 
aposentadoria em solidariedade aos professores perseguidos pela ditadura civil-militar 
estabelecida em 1964, no Brasil. Exerceu o cargo de diretor do Museu Paulista e professor 
na Universidade do Distrito Federal (UDF), de breve existência, escreveu artigos em 
revistas e escritos em suportes vários.  Perspectivamos Sergio Buarque de Holanda como 
um intelectual debruçando-se na árdua tarefa de interpretar o país multifacetado chamado 
Brasil, e, perspectivando-o, aprofundar a influência da cultura ibérica no pensamento do 
intelectual em tela.

     Seus textos discutem, de maneira articulada, aspectos sociológicos, históricos, 
políticos e, segundo Antônio Candido, alcançando aspectos “psicológicos”. Os “aspectos 
psicológicos” analisados não têm a matriz do viés psicológico em si e sim na produção 
de “maneiras de viver”, “maneiras de sentir”, “maneiras de pensar”, “maneiras de estar 
no mundo”. 

        Até os dias recentes, há várias (in)compreensões do movimento do pensamento 
e do diálogo do intelectual com sua época vivida, assim como com suas inflexões e 
rupturas, com suas aproximações e afastamentos, tanto de influências de intérpretes do 
Brasil de gerações anteriores, como de bases teóricas oriundas de seu tempo passado na 
Alemanha. Rupturas, inflexões, aproximações e afastamentos de sua própria produção 
intelectual são singulares e complexas, levando-o a reconstruir conceitos e ideias. 

       O objetivo, neste texto, é reconstituir, nos limites do mesmo, a base para seu 
pensamento fértil sobre a constituição cultural e, também, histórica, do “homem 
brasileiro”. Aqui não se busca uma definição unívoca para cultura no pensamento e 
na ação escrituraria de Sergio B. de Holanda, mas produzir, com incompletudes, o que 
chamamos de “cartografia”. O conceito de cartografia, da forma concebida por nós, vai 
para além da referência clássica de mapas cartográficos, encharcando-o e apontando 
para o intercruzamento de discursos, modos de viver, modos de sentir.

       Atentos nas inflexões e rupturas que o próprio intelectual fez e publicizou, em vários 
momentos, de sua obra. Visão do Paraíso é, talvez, um dos livros onde sua erudição 
torna-se mais intensa ao leitor o qual, por diversas vezes, vê-se obrigado a parar a leitura 
e buscar, com mais tranquilidade, retomá-la para dela se apropriar da melhor maneira e 

aproximar-se do autor (desejo de todo historiador, nunca alcançado) e vislumbrá-lo de 
maneira menos embaçada.

O mundo, tal como o conhecemos, não é esta figura, simples em suma, 
em todos os acontecimentos se apagaram para que se acusem pouco a 
pouco traços essenciais, o sentido final, o valor primeiro e derradeiro. 
É, ao contrário, uma miríade de acontecimentos encavalados(...). 
Acreditamos que nosso presente se apoia sobre intenções profundas, 
necessidades estáveis, pedimos aos para nos convencerem disso. 
Mas o verdadeiro sentido histórico reconhece que vivemos sem 
referências nem coordenadas originárias(...).
(...) Então a história é o conhecimento diferencial das energias e 
dos desfalecimentos, das alturas e dos desabamentos (FOUCAULT, 
1994i, p. 148, IN FARGE, 1997, p.65)

II- O INTELECTUAL 

Sergio Buarque de Holanda - Foto Pública
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 Sergio Buarque de Holanda nasce em 1902, na Cidade de São Paulo e morre em 
1982, na mesma cidade. Foi professor da Universidade de São Paulo (USP), pedindo 
aposentadoria em solidariedade aos professores perseguidos pela ditadura estabelecida 
em 1964, no Brasil. Também exerceu o ofício de professor na Universidade do Distrito 
Federal (UDF), de breve existência. 

        A UDF foi o sonho “abortado” de Anísio Teixeira, pelo Estado Novo de Getúlio Vargas, 
que, como escreve Clarice Nunes (2000), era um projeto “grávido” de possibilidades 
inovadoras. Foi, também, diretor do Museu Paulista, de 1945 até 1956, substituindo seu 
professor Afonso Taunay1, quando pública Monções (1945) e Cobra de Vidro (1946). 

       Descrito, por aqueles que o conheceram, como um leitor voraz, um erudito, um 
escritor exigente consigo mesmo; seu acervo, incluindo a biblioteca, onde passava a 
maior parte de seu tempo, encontra-se na Universidade de Campinas (UNICAMP). 
Neste texto, tratando o livro como objeto e fonte de pesquisa, focamos em uma de 
suas obras trazendo, também, a mais conhecida esclarecendo que uma não completa 
a outra, mas há uma aproximação sutil entre ambas: Raízes do Brasil (1936) e Visão 
do Paraíso (1959).  Todavia não devemos desconsiderar como menos importantes, ao 
nos aproximarmos do intelectual, que pensava a formação social da “nação” brasileira, 
Cobra de Vidro, Monções, Caminhos e Fronteiras, entre outras. 

         Que intelectual terá sido Sergio B. de Holanda? Podemos, num primeiro momento 
aproximativo, vislumbrá-lo como um intelectual multifacetado, que viveu intensamente 
momentos de muitos conflitos e embates políticos.

Com frequência se destacou o caráter polissêmico da noção de 
intelectual, o aspecto polimorfo do meio dos intelectuais, e a imprecisão 
daí decorrente para estabelecer critérios de definição da palavra, de 
tanto que está noção e esta palavra evoluíram [...]. Por esta última 
razão, é preciso, a nosso ver, defender uma definição de geometria 
variável, mas baseada em invariantes. Estas podem desembocar em 
duas acepções do intelectual, uma ampla e sociocultural, englobando 
os criadores e os “mediadores” culturais, a outra, mais estreita, 
baseada na noção de engajamento (SIRINELLI, in RÉMOND, 2007: 
p.242)

____________________________________________

1-Afonso d’Escragnolle de Taunay foi um biografo, historiador, ensaísta, lexicógrafo, 
romancista, heráldico e professor brasileiro.

         Caminhamos na pesquisa bibliográfica das referências citadas. Todavia não 
desconsideramos intelectuais que sobre o pensamento do mesmo escreveram. No espaço 
desse artigo demos ênfase a noção de “paraíso edênico” que , pensamos, ser, entre outros 
interesses, a base mítica das navegações ibéricas no “achamento” das terras do além mar.

          São fontes escritas sólidas. Porém o pesquisador não pode deixar de levar 
em consideração os “sinais”, “pistas” e “indícios” presentes nas fontes que podem nos 
revelar uma nova compressão dos fatos históricos (Ginzburg, 1982).2

         O que buscamos interrogar na obra de Holanda, parte do pressuposto que não 
pode, por nós, ser considerada como coletânea. Precisamos considerar o significado de 
seu trabalho de revisão e reorganização de seus próprios livros encontrados em seus 
prefácios e justificando desse modo a reapresentação dos textos ao público, refazendo 
sua própria maneira de pensar. Nesse movimento do pensar, não só é um crítico de si 
mesmo como refaz seus conceitos e ideias ou as clarifica diante de novos elementos 
teóricos e analisando as dinâmicas de seu tempo vivido. 

          Sendo “Visão do Paraíso” fonte e objeto da pesquisa, o contato com as fontes 
remete-nos as palavras de Farge (1991) sobre a atração que os arquivos exercem sobre 
o pesquisador no momento do mapeamento das fontes. Junto aos arquivos, sejam quais 
forem, não é tarefa fácil nos colocarmos na posição desarmada e deixar-nos surpreender, 
porque o arquivo é “semejante a um borque sin claros; al permanecer em él mucho 
tiempo, los ojos se acostubran a la penumbra, se entrevé la linde” (p.56).

          Optando teórica-metodologicamente por um livro como fonte e objeto da 
ação de pesquisa, ao pensar o livro como fato social e como mercadoria o tornamos 
objeto de inquérito do pesquisador. Considerando livros como determinada forma de 
impresso pedagógico, torna-se, nessa dimensão, compreendido como fonte e objeto 
(CHARTIER,1990). Porém, pensar a história do livro é, também, pensar a dos sujeitos 
leitores. 

 _____________________      
2-O paradigma indiciário elaborado pelo historiador Carlo Ginzburg, em sua obra Mi-
tos, Emblemas e Sinais, trata-se de um modelo epistemológico de análise, que propõe 
uma observação minuciosa dos fatos, levando em consideração vestígios, sinais, sig-
nos, rastros. O historiador italiano acredita que toda realidade está repleta de peque-
nos detalhes, e cabe o historiador, transformá-la em um enigma e assim investigá-la. 
Para Ginzburg “O caçador teria sido o primeiro a ‘narrar uma história’ porque era o 
único capaz de ler, nas pistas mudas uma série coerente de eventos. ‘Decifrar’ ou ‘ler’ 
as pistas dos animais são metáforas” (Ginzburg, 1989:152).
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O movimento de construção de repertórios de escrita e leitura, para Pierre Bourdieu, 
contraria os espontaneísmos.

Interrogar-se sobre as condições sociais de possibilidades da 
leitura significa interrogar-se não só sobre as condições sociais de 
possibilidades das situações em que se lê(...)mas também as condições 
sociais de produção dos lectores (no sentido medieval de leitor 
erudito). Uma das ilusões do lector é a que consiste em esquecer suas 
próprias condições de produção, em universalizar inconscientemente 
as condições da sua leitura. (BOURDIEU, in CHARTIER, 2002, 
p.110)

A implicação de quem escreve está presente, logo é, também, seu olhar que se apresenta 
na sua ação escriturária. Nesse artigo, como em artigos de qualquer autor, o que se 
apresenta é sua interpretação do que leu (ocupando o lugar de leitor), logo ao tornar-
se autor é como vislumbrou o intelectual. O pesquisador no ato da escrita não é um 
estranho diante daquilo que produz como autor. Escreva ele para quem escrever (seus 
pares, leitores anônimos, alunos, etc...) o fluxo entre ele e o Outro é tanto da ordem do 
pensamento racional como das emoções.

São diversos os motivos que levam alguém a aceitar o desafio da 
pesquisa (...). O mito da objetividade histórica, no entanto, mais 
interiorizado do que suspeitamos, intimidou os historiadores a 
falarem sobre eles mesmos e levou-os a esconderem-se por detrás 
dos seus fichamentos e o texto produzido, furtando-se de quaisquer 
referências que colocassem em risco a impessoalidade(falsa) e as 
condições (precárias) da sua garantia. A ligação íntima e estreita que 
o historiador mantém com seu trabalho, porém, longe de constituir 
obstáculo incontornado, pode se tornar um instrumento que 
impulsiona a compreensão, tão mais vigoroso do que qualquer vaga 
intenção, confessada ou não, de objetividade. Falemos, então, desse 
investimento existencial que nos conduz à pesquisa histórica, sem 
necessariamente cair na autobiografia, nas confidências inúteis, na 
profissão de fé ou na psicanálise rasteira. Afinal, o olhar que olha os 
outros sente a necessidade de voltar-se para si mesmo. O corpo que 
se apropria da história precisa enxergar-se apropriado pela História 
da qual se apropria (NUNES,2003, p.1)

III- OLHAR PANORÂMICO SOBRE RAIZES DO BRASIL
 

        Ter Visão do Paraíso como fonte e objeto de discussão não impede de trazermos 
para a cena escrituraria Raízes do Brasil, já explicitado acima.
        Por ocasião dos oitenta anos do lançamento de Raízes do Brasil (2016), a Editora 
Companhia das Letras o reedita com todas as edições, contendo as modificações feitas 
pelo autor, com destaque para a segunda edição que modifica, de forma substantiva, 
pensares contidos na primeira. O autor faz a autocrítica de sua própria produção teórica 
e retira ou acrescenta reflexões que, para muitos intelectuais, a torna mais intensa e 
densa do que a primeira. 
       Na primeira encontramos o debate sobre o conceito de “homem cordial”, sobre o 
“jeito de ser brasileiro”. Em sua segunda edição nos confrontamos com as expressões, 
sobre a formação social do Brasil: “ainda” e “ainda não”. Para nós, produz um tempo 
em espera, um vir a ser, um tempo que não chega à consolidação da “maioridade” 
social da “nação” brasileira.  O conceito de “homem cordial”, destacado sempre que se 
remete à obra Raízes do Brasil, gera polêmicas. É criticado por vários intelectuais, que 
o apreendem como uma “essência” do povo brasileiro a “cordialidade”, formando seu 
“caráter”. 
      É considerada como um aspecto “positivo” inerente ao ser brasileiro. Porém, essa 
interpretação é refutada pelo seu criador como superficial, pois, como influência da 
cultura ibérica, esse homem é “aparentemente” “cordial”. Suas ações apresentam-se 
como sendo capaz de extremos de amorosidade e, no mesmo movimento, capaz de 
extremos de crueldade.
        O debate mais famoso se dá entre Sergio Buarque de Holanda e Cassiano Ricardo 
serve para nos esclarecer e nos obrigar a maior reflexão sobre o conceito. Cassiano 
Ricardo em sua crítica à primeira edição do livro e ao conceito em questão aponta ao 
que, para ele, seria uma visão própria da população brasileira como “bondosa” e, nesse 
sentido, questionável.
        Entre os dois intelectuais ocorre um debate público. Afirma Cassiano Ricardo, na 
Revista Colégio, n.2; São Paulo, jul.1948:

O conceito cordial - como já dissemos – adquiriu (pelo menos no 
Brasil), através do processo da dinâmica da linguagem, aquele 
significado que permanecera oculto, como conteúdo potencial, 
emergindo finalmente.
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Passou, assim, a se identificar, de preferência, com polidez... 
...
Vê-se, portanto, a procedência de minhas dúvidas a respeito do 
homem cordial como expressão que designasse especificamente o 
brasileiro.

Parece-me, em suma, que cordial quer dizer, para nós, muito mais 
polido que homem de coração; que, ao contrário do que diz Sérgio, 
para o brasileiro, o coração não significa fonte tanto de ódio como 
de bondade, mas aquilo que Bertrand Russell denomina “soma dos 
impulsos benévolos”; que a bondade, como traço cultural específico 
dos brasileiros, nada tem de cordialidade, distinção essa própria que 
os próprios viajantes ilustres fizeram, com agudeza.

       

Como resposta à crítica escreve Sergio Buarque de Holanda a contra crítica, onde inclui 
o tratamento etimológico dado por Cassiano Ricardo ao conceito

Devo dizer que não me agarro com unhas e dentes à expressão cordial, 
que mereceu suas objeções. Se dela me apropriei foi à falta de melhor. 
É certo, entretanto, que não me convenceram seus argumentos em 
contrário, quando opõe bondade e cordialidade. Não vejo como 
fugir, com efeito, ao sentido ético associado à palavra bondade. Você 
mesmo não o conseguirá, apesar de toda a sua admirável destreza. 
Ou conseguirá, se assim se pode dizer, redefinindo e imprecisando 
o conceito, de modo que ouso julgar ilegítimo. Assim, onde você 
procura esclarecer melhor suas afirmações, seu artigo diz o seguinte: 
“Nem falei em bondade como excluindo inimizade, mas como 
antítese de ódio”. Ora, bondade, de fato, não exclui inimizade, mas 
tem como antítese a maldade, e não o ódio. Mas justamente neste 
ponto será preciso ultrapassar-se as fronteiras da ética.

        Uma ruptura de influência e reflexão, importante, de Sergio B. de Holanda, da primeira 
edição de Raízes do Brasil para a segunda edição, nos diz do afastamento de Holanda 
de um intelectual, também marcante como intérprete do Brasil. Na primeira temos em 
relação ao país multicultural uma reflexão otimista, com influência do pensamento de 
Gilberto Freyre3. 
          Antônio Cândido afirma em seu, não menos famoso, prefácio à primeira edição 

que a obra é composta de “uma metodologia dos contrários”.
Na segunda edição há uma ruptura com o “otimismo freiriano” e nos encontramos 
diante de uma reflexão e escrita onde Sergio B. de Holanda analisa o Brasil como um 
país estruturalmente nuançado e dividido. O país do “ainda não”, o país que mais se 
desencontra do que se encontra como país, um país em permanente “vir a ser”, a espera 
de um “porvir”, um futuro como virtualidade.

IV - VISÃO DO PARAÍSO 

Meu coração tem um sereno jeito
E as minhas mãos o golpe duro e presto

De tal maneira que, depois de feito
Desencontrado, eu mesmo me contesto

Se trago as mãos distantes do meu peito
É que há distância entre intenção e gesto

E se o meu coração nas mãos estreito
Me assombra a súbita impressão de incesto

Quando me encontro no calor da luta
Ostento a aguda empunhadura à proa

Mas o meu peito se desabotoa
E se a sentença se anuncia bruta

Mais que depressa a mão cega executa
Pois que senão o coração perdoa...”

(Ruy Guerra)

            O livro Visão do Paraíso, escrito para concurso de professor na Universidade 
de São Paulo, é considerado, por muitos leitores, o livro que “funda” a História das 
Mentalidades na historiografia brasileira. 
           Defrontamo-nos com a narrativa do encontro desencontrado do “paraíso terreal”, 
“o paraíso edênico”, perseguido pelos navegadores, frente às armadilhas e estranhezas 
que os trópicos lhes impõem ao na terra “descoberta” adentrar.

______________________     

  3- Gilberto de Mello Freyre foi um polímata brasileiro. Como escritor, dedicou-se 
à ensaística da interpretação do Brasil sob ângulos da sociologia, antropologia e história.. 
É considerado um dos mais importantes sociólogos do século XX. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmata
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensaio_(literatura)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antropologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%B3logo
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
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         O conceito de cultura é, para nós, um dos conceitos centrais na tessitura de sua 
escrita. Convém explicitar que trabalhamos com o conceito de cultura no sentido dada 
ao mesmo por Michel De Certeau no livro “A Cultura no Plural”. 

“Sabe, no fundo eu sou um sentimental
Todos nós herdamos no sangue lusitano uma boa dose de lirismo... (além da sífilis, é 

claro) *
Mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em torturar, esganar, trucidar

Meu coração fecha os olhos e sinceramente chora...”                                                                       
(Ruy Guerra)                                                   

               Reencontramos, como nos versos colocados como epígrafe, em Ruy Guerra, 
moçambicano no Brasil há muitos anos, a mesma dubiedade, que ousamos perceber 
como um “uma forma de se pensar e agir ibérico”.
          Modificando a escala de observação e com uma reflexão em perspectiva podemos 
usar a metáfora do “caleidoscópio” que muda a representação do “jeito de ser do 
brasileiro”, dependendo do contexto social e político, na ação em sociedade.
         Em um texto de 1961, podemos observar, em Sergio Buarque de Holanda, 
o aprofundamento crítico do conceito de “herança ibérica”, ao apontar um claro 
descompasso entre o processo de independência política e a manutenção de aproximações 
comuns. Afirma Holanda (1961):

Não parece fácil determinar a época em que os habitantes da América 
lusitana, dispersos pela distância, pela dificuldade de comunicação, 
pela mútua ignorância, pela diversidade, não raro, de interesses 
locais, começam a sentir-se unidos por vínculos mais fortes do que 
os contrastes ou indiferenças que os separam e a querer associar esse 
sentimento ao desejo de emancipação política. No Brasil, as duas 
aspirações – a da independência e a da unidade – não nascem juntas e, 
por longo tempo ainda, não caminham de mãos dadas. As sublevações e 
as conjuras nativistas são invariavelmente manifestações desconexas 
da antipatia que, desde o século XVI, opõe muitas vezes o português 
da Europa ao do Novo Mundo. E mesmo onde se aguça a antipatia, 
chegando a tomar colorido sedicioso, com a influência dos princípios 
franceses ou da América. inglesa, nada prova que tenda a superar os 
simples âmbitos regionais (pag. 9)

            Neste livro o autor se debruça e analisa os mitos edênicos, daí seu título 
“Visão do Paraíso”, recorrendo a diversas e diferentes narrativas sobre o descobrimento 
e colonização das Américas. Narrativas estas buscadas do final do século XV ao século 
XVIII, sem, contudo, abrir mão de retroceder à séculos do ínicio da era cristã para 
discutir o conceito de “mito” na sua vertente edênica ( Éden).
         O livro é reconhecido como um dos mais densos, erudito, sendo um marco na 
historiografia brasileira. Para muitos é representativo da corrente chamada de História das 
Mentalidades. O próprio autor, em nota, na segunda edição esclarece que não pretendeu 
fazer uma História das Idéias e nem tampouco ficar preso aos “mitos”que atravessaram 
o “descobrimento” das novas terras, no além mar.

         Nas palavras de Sérgio Buarque ( 1994).

Não pretende esta ser uma história “total”: ainda que fazendo cair o 
acento sobre as idéias ou mitos, não fica excluída, entretanto, uma 
consideração, ao menos implícita, de seu complemento ou suporte 
“material”, daquilo em suma que , na linguagem marxista, se poderia 
chamar de infra-estrutura, Mas, até mesmos os teóricos marxistas vem 
de há muito denunciando o tratamento primário e simplificador das 
relações entre base e superestruturam , que consiste em apresentá-las 
sob a forma unilateral, eliminadas, assim, quaisquer possibilidads de 
ação recíproca. Ao lado da interação da base material e da estrutura 
ideológica, e como decorrência dela, não falta quem aponte para as 
circunstâncias de que, sendo as idéias fruto dos modos de produção 
ocorridos em determinada sociedade, bem podem deslocar-se para 
outras áreas onde não preexistam condições perfeitamente idênticas, 
e onde não sucederá anteciparem nelas, e estimularem,os processos 
materiais de mudança social(XVIII)

       O livro apresenta a necessidade, a expectativa , entre os “descobridores” ou 
conquistadores latinos, pelo Paraíso, acrescentando-se nesse sentido o forte papel social 
e político dos sacerdotes católicos ( com destaque para os jesuítas) oriundo dos países 
ibéricos, que ao acompanharem os conquistadores, nos diz o autor, vinham animados 
pela crença e por mitos edênicos. Acreditavam que nas terras do além mar esperava-
os um Éden que generosamente a eles se oferecia e que ali estava “só a espera de ser 
ganho”.
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       Éden este que foi paulatinamente transformando-se no Inferno, tanto para os que o 
buscavam, como para os que aqui estavam e para os que foram trazidos a força. Deste 
“encontro desencontrado” se constitui o “povo brasileiro”.

       Importantes fontes de pesquisa e análise são os escritos de três representantes do 
clero ibérico: Manuel da Nóbrega, José de Anchieta e Antônio Vieira4, entre outros. 
No Prefácio da segunda edição da obra Sergio B. De Holanda chama Antônio Vieira de 
nossso (o  termo em itálico é do intelectual). O padre Antônio Vieira , bastante estudado 
pelos historiadores, desenvolve em seu Sermões visões desse encontro e análises dos 
desencontros. O que torna a leitura de Vieira particularmente importante é a lógica de 
sua oratória e narrativa, fonte inesgotável para quem se propõe a melhor perceber a 
formação social do Brasil. 

A crença na realidade física e atual do Éden parecia então inabalável 
(...). Também não cabe aqui senão um retropecto sumário das origens 
desse tema, cujo desenvolvimento, abrangendo nos tempos medievais 
e mais tarde toda a Cristandade, e em particular o Ocidente critão, 
também irá alcançar Portugal ( HOLANDA, 2000, pags.183-184) 

         Tendo o Paraíso Edênico como eixo do artigo, não temos pretenção de esgotá-lo 
e sim de lança-lo como uma chave de leitura e compreensão na trajetória das grandes 
navegações ibéricas. Convém relebrar que no embate entre Igreja Católica e Igreja 
Protestante, na Península Ibérica, destacamos  Portugal e Espanha, países fervorosamente 
católicos.

         A admiração e o orgulho dos navegadores está presente no Monumento dos 
Navegadores, em Portugal. Na foz do Tejo encontramos o Monumento , assim como 
a Torre de Belém, que os homenageia. A história é feita, também, de permanência e 
desaparecimentos, cabendo ao historiador interrogar e investigar ambos. 

          Toda crença fala de um presente que não satisfaz e aponta a promessa de que um 
futuro que pode ser melhor. A visão do paraíso, encontra-se no Gênesis, como lugar da 
paz, da abundância, da beleza, da inocencia. Lugar de onde o homem ( genérico) foi 
expulso por transgredir “leis divinas”.  Passa a ser produzida a crença que o Éden, assim 
como era no passado da “criação” , existe para além do imaginário e da crença à certeza 
o espaço é mínimo. Logo, em algum lugar do mundo desconhecido o Éden , como era 
descrito, existe. 

         Cartógrafos, pensadores do período, as Igrejas cristães, com interesses divinos 

e outros interesses não divinos, o tornam uma “realidade cheia de virtualidades”. O 
futuro deixa de ser um desejo ingênuo e passa a ser uma busca pelos navegadores, na 
maioria cristãos, que se lançam ao mar temido e desconhecido. Realizarão o reencontro 
do humano com o Éden, com o Paraíso, que assim deixará de ser uma visão somente. 

V- PARA NÃO CONCLUIR

         Sergio Buarque de Holanda, lançou-se no aprofundamento das bases teóricas para 
a escrita de Visão do Paraíso e foi além ao produzir uma obra que ganha suas próprias 
reflexões e modo de expressar seu pensamento de maneira erudita e singular. Como é 
próprio do intelectual, na segunda edição do livro  acrescenta explicitações que, segundo 
ele, tem o objetivo de “desfazer enganos de interpretaçãao” e apresenta os capítulos: VII 
e VIII ( Paraíso Perdido – Visão do Paraíso) anterior aos demais.

Não só o deslumbramento de um Colombo divisava as suas Índias 
e as pintava, ora segundo modelos endênicos provindos largamente 
de esquemas literários, ora segundo os próprios termos tinham 
servido aos poetas gregos e romanos para exaltar a idade feliz, posta 
no começo dos tempos, quando um solo generoso, sob constante 
primavera, dava de si espontaneamente os mais cobiçados frutos, 
onde homens, isentos da desordenada cobiça ( pois tudo tinham sem 
esforço e de sobejo), não conheciam “ferros, nem aços, nem armas”, 
nem eram aptos para eles – são feitas, alias, as próprias palavras de 
que se servirá o genovês ao tratar dos gentios das ilhas descobertas – 
mas té os de mais profundo e repousado sabe se inclinar a encarrar os 
mundos novos sob a aprência dos modelos antigos (...)

(...) além de Colombo, numerosos cronistas da conquista se valeram 
usualmente, ao descreverem as Índias, e em particular os indígenas do 
Novo Mundo, das próprias palavras de Ovídio sobre a Idade de Ouro, 
copiadas, citadas e inúmeras vezes lidas durante mil e quinhentos 
anos.( HOLANDA,2000, p.227)

__________________________________

4-Antônio Vieira ( (Lisboa, Sé, 6 de fevereiro de 1608 — Salvador, 18 de julho de 1697), 
mais conhecido como Padre António Vieira ou Padre Antônio Vieira,[1] foi um 
filósofo, escritor e orador português da Companhia de Jesus. Uma das mais influentes 
personagens do século XVII e termos de política e oratória, incansavelmente defendeu 
os direitos dos povos indígenas. Combate sua escravização e, ao mesmo tempo, faz sua 
evangelização.       

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9_(Lisboa)
https://pt.wikipedia.org/wiki/6_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1608
https://pt.wikipedia.org/wiki/Salvador_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1697
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No Capítulo VII, titulado pelo autor de Paraíso Perdido, os entrelaços entre o mítico 
Éden por tantos séculos produzido como realidade a ser encontrada e o que podemos 
chamar de “a queda” , “ a expulsão” do que viram como concretude dessa crença e da 
busca por essa iluão ilusória é apresentado pelo intelectual . Ainda assim “uma confusa 
esperança restava, porém, de que aquelas portas do Éden não estariam definitivamente 
fechadas, e de que o acesso aos jardens sagrados seria dado, porventura, a quem o 
buscasse com ânimo piedoso ou – quem sabe?- com assomado brio ( HOLANDA, 2000, 
p. 192.)

       Como concluir uma temática com tal envergadura no espaço de um artigo? Consideramos 
impossível. Em perspectiva apresentamos uma ação escriturária que convida, a partir 
dessas primeiras notas, a nos lançarmos no aprofundamento do pensamento do intelectual 
que por “estradas e veredas” tornou-se um dos mais importantes interpretes do Brasil.

        A intensa produção de Sergio Buarque de Holanda é por nós considerada uma “chave” 
para pensarmos a cultura na social formação do Brasil e seu “povo”, os “encontros 
desencontrados” que fazem parte de sua história, os quais, ainda, se fazem presente na 
sociedade brasileira até os nossos dias presentes. 
       Termina o livro com o parágrafo que diz:

Teremos também os nossos eldorados. Os das minas, certamente, mas 
ainda o do açúcar, o do tabaco, de tantos outros gêneros agrícolas, 
que se tiram da fértil, enquanto fértil, como o ouro se extrai, até 
esgotar-se, do cascalho, sem retribuição de benefícios. A procissão 
dos milagres há de continuar assim através de todo o período 
colonial, e não a interromperá a Independência, sequer, a República. 
(HOLANDA,2000, p.403).

         As terras buscadas, como Paraíso para quem as procurava, tornaram-se o lugar do 
desencontro mais do que o encontro. O país multicultura disputa suas culturas, como se 
isso fosse possível e tornando insignificante a própria palavra CULTURA. Sim, a Visão 
do Paraíso é bela, mas a história não para na beleza, transformando-se no país do “ainda 
não”, do “vir a ser”.  Nos apropriando de Georges Duby: “A História Continua...”
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