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RESUMO
O início do século XX foi marcado por uma transformação social gerada pelo fenômeno da
industrialização e da ciência. Em decorrência desse processo, a educação surge como
instrumento de desenvolvimento. O estudo tem como objetivo, o de verificar a manifestação
da Escola Nova no Brasil e Argentina, em escolas primárias financiadas pelo Estado, no
período entre 1930 e 1950, tendo como enfoque central, as regiões de Mato Grosso, no Brasil,
e Santa Fé, na Argentina. As escolas eleitas foram duas escolas estaduais: 1ª Escola Urbana
Masculina e Feminina, em Mato Grosso, e Dr. Gabriel Carrasco, em Santa Fé. A escolha
pelas escolas se deu pela presença de indícios escolanovistas indicados por pesquisas já
realizadas nestas escolas. A análise do estudo foi feita, a partir de dados documentais entre:
regulamentos, leis, mensagens, relatórios, documentos pedagógicos e jornais. O estudo
dividiu-se em duas partes, na qual a primeira, composta pelo primeiro capítulo, desvela a
conformação do ideário da Nova Educação e seu modo de apropriação concretizado através
de manifestações ocorridas dentro do panorama social do Brasil e da Argentina. A segunda
parte do estudo, composto pelo segundo e terceiro capítulo, retratam e identificam as
apropriações dos princípios da Escola Nova dentro da legislação e das práticas pedagógicas
ocorridas nas escolas eleitas, no período de seu funcionamento. A escola estadual de
Diamantino apresentou-se, dentre suas práticas pedagógicas, quanto ao cumprimento da
legislação da instrução primária de Mato Grosso de 1927, de acordo com suas possibilidades
dos recursos locais, tanto ao nível humano, quanto físico, seguindo o movimento
escolanovista que estava ocorrendo a partir dos anos 20 nos estados brasileiros. A escola Dr.
Gabriel Carrasco, em Rosário, na Argentina, foi uma escola diferencial para o período dos
anos 30, pois, nacionalmente, a legislação apresentou um ideário pedagógico voltado à
pedagogia tradicional, pautado na Lei 1.420 de Educación Común. Sobretudo nos anos 20, em
Santa Fé, com Molinas, sob o cargo de gerenciamento da Província, propiciou-se a abertura
desta escola experimental, que veio a ser referenciada como escola modelo na Argentina,
devido ao dedicado trabalho direcionado por Olga Cossettini na aplicação do ideário de
Escola Ativa de Giuseppe Lombardo Radice.

Palavras-chaves: Escola Nova. Educação. Mato Grosso. Santa Fé.
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ABSTRACT
The beginning of the twentieth century was marked by a social transformation generated by
the phenomenon of industrialisation and of science. As a result of this process, the education
appears as an instrument of development. The study has as goal, to check the manifestation of
the New School in Brazil and Argentina, in primary schools financed by the State, in the
period between 1930 and 1950, having as central focus, the regions of Mato Grosso, Brazil,
and Santa Fe, Argentina. The schools elected were two state schools: 1ª masculine and
feminine urban school, in Mato Grosso, and Dr. Gabriel Carrasco, in Santa Fe. The choice by
the schools was the presence of signs escolanovistas indicated by research already carried out
in these schools. The analysis of the study was made, from documentary data between:
regulations, laws, messages, reports, documents and educational journals. The study it was
divided in two parts, in which first, the composed one for the first chapter, discovery it the
conformation of the ideas of the New Education and its occured materialize way of
appropriation through manifestation inside of the social panorama of Brazil and Argentina.
The second part of the study, composition for as and the third chapter, inside portraies and
identifies the appropriations of the principles of pedagogical practical the New School of the
legislation and the occured ones in the elect schools, in the period of its functioning. The state
school of Diamantino was presented, amongst its practical pedagogical, how much to the
fulfilment of the legislation of the primary instruction of Mato Grosso of 1927, in accordance
with its possibilities of the local resources, as much to the human level, how much physicist,
following the escolanovista movement that was occurring from years 20 in the Brazilian
states. The Dr. school Gabriel Carrasco, in Rosary, in Argentina, was a distinguishing school
for the period of years 30, therefore, national, the legislation presented a come back
pedagogical ideário to the traditional pedagogia, pautado in Law 1.420 of Common
Educación. Over all in years 20, in Santa Fe, with Molinas, under the position of management
of the Province, it was propitiated opening of this experimental school, that came to be
recommended as school model in Argentina, which had to the dedicated work directed for
Olga Cossettini in the application of the idea of Active School of Giuseppe Lombardo Radice.

Key Words: New school. Education. Mato Grosso. Santa Fe.
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INTRODUÇÃO

O estudo busca as ligações ocorrentes entre países da América e a Europa, por meio da
circulação de ideias predominantes no período, a forma como elas transitaram, foram
apropriadas e resignificadas conforme a cultura local. De acordo com Gruzinsky (2001 apud
GVIRTZ; VIDAL; BICCAS, 2009, p. 27), a trajetória de sujeitos entre mundos, possibilita a
transição e circulação de saberes que conformam novas sínteses em diferentes representações
sócio-históricas. Em decorrência desse fator, a ideologia de uma nova reconfiguração
educacional, a “moderna pedagogia” com a denominação, no Brasil, de Escola Nova e, na
Argentina, de Escola Ativa, transitou pelos países latino-americanos, se destacando no campo
educacional, sendo transmitida pela circulação de sujeitos, saberes, objetos e mercadorias. Ao
entrar em contato com a cultura local sofreu uma hibridação,1 sendo os aspectos deste ideário
configurado e apropriado de acordo com as necessidades vigentes do local e período. Como
loci de pesquisa, definiu-se Mato Grosso, no Brasil, e Santa Fé, na Argentina. A escolha
desses países decorreu da fala de pesquisadores nacionais e internacionais que relatam a
necessidade e a importância da efetivação de pesquisas entre nações. Entre esses autores
foram encontrados, em estado da arte realizado no banco de dados do Scielo, trabalhos de
pesquisadores atualmente referenciados em âmbito nacional, como Vidal, Faria Filho e
Biccas; e no cenário internacional, Boris & Fausto, Gvirtz, Naradowsky, Puiggrós em sua
maioria no campo da história comparada.
Embora a presente pesquisa seja em realidades escolares entre nações, ela não possui a
pretensão de comparação, e sim, a de constatar os indícios e manifestações escolanovistas
presentes nestas escolas, entre abertura e fechamento, período próximo ao sancionamento das
leis que atribuíram elementos escolanovistas entre seus preceitos legais. O estudo está voltado
a uma percepção da histórica cultural, no qual percebe a realidade, não só pelo olhar
hegemônico da sociedade, mas sim, segundo Burke (2005, p. 10), “preocupando-se com o
simbólico e suas representações” implícitas nas particularidades, singulares à realidade social
local, realizadas por formas de apropriações e representações de determinado fato ou
fenômeno adquiridos pelo homem na sociedade. Em afirmativa, Jacques Le Goff, em sua
escrita do prefácio do livro Apologia da História, pontua a opinião de Bloch (2001, p. 22)
1 Segundo Gruzinsky (2001, p. 62) o termo “hibridação” é aplicado “às misturas que se desenvolvem dentro de
uma mesma civilização ou de um mesmo conjunto histórico”.
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sobre a investigação histórica, “que ela deve se voltar de preferência para o indivíduo ou para
a sociedade” e observa que o olhar histórico apenas para a sociedade, no seu sentido mais
amplo, reduz, na história, a parte do indivíduo. Verifica que, ampliar e aprofundar se traduz
como essencial para o desvelamento de fatos e fenômenos na história.
Nessa perspectiva, o estudo a primeiro momento, se inicia, no capítulo I, pela
amplificação do fenômeno, vislumbrando o contexto social, via Bacia Platina, de duas
regiões: Mato Grosso, no Brasil, e Santa Fé, na Argentina. Concomitantemente ao olhar
amplificado, o estudo reduz-se na verificação dos locais onde foram instaladas duas escolas
públicas primárias: Diamantino, em Mato Grosso, e Rosário, em Santa Fé.
Com o intuito de contextualização dos locais citados anteriormente em que foram
instaladas as escolas, o estudo analisa aspectos históricos culturais responsáveis pela
formação culturais presente nestes locais.
Analisado o contexto, o estudo parte para o entendimento do fenômeno escolanovista
na instrução pública primária. Novamente, com o olhar amplificado, segue para o
entendimento e esclarecimento da origem do fenômeno da nova pedagogia denominado de
Escola Nova ou Escola Ativa, centrando-se, depois, no desenvolvimento do fenômeno, no
Brasil e na Argentina, verificando sua representatividade nas normativas sancionadas pela
legislação. Para tanto, com a finalidade do entendimento do cenário educacional do Brasil e
Argentina, no início do século XX, o estudo aborda aspectos sociais, legais e educacionais
que vieram a influenciar o movimento escolanovista e suas manifestações.
Com o intuito de verificação sobre a representatividade e a apropriação, referenciada
anteriormente pela fala de Burke (2005), dessa pedagogia moderna, nos ideais indicados por
meio do discurso e da legislação, o estudo, na segunda parte composta pelo capítulo II e III,
volta-se para a escola, pois, no processo educativo, dentro de sua realidade cultural, os
sujeitos demonstram em suas práticas o sentido que tal ideário forma e integra o cotidiano
escolar.
O ideário de uma nova moderna pedagogia ou Educação Nova, concretizado no Brasil
na forma de manifestações da Escola Nova e, na Argentina, como Escola Ativa, teve como
matriz as representações oriundas de experiências realizadas na Europa e USA, acessadas
através da circulação de sujeitos, de objetos, permitindo a descoberta de novos saberes e
modos sociais que, segundo Grunzinsky (2001), ao entrar em contato com culturas sociais
diferenciadas, resultam-se em apropriações que rompem limites impostos por fronteiras
geográficas.

12

Diante disso, o estudo tem como objetivo identificar e analisar a manifestação
escolanovista no Brasil e Argentina no período entre 1920 a 1950, a partir de duas realidades
escolares da escola pública primária brasileira e argentina: a primeira, em Diamantino/Mato
Grosso e, a segunda, em Rosário/Santa Fé.
A escolha de Mato Grosso como um dos locais de investigação decorreu,
primeiramente, por ser membro participante do GEM (Grupo de Educação e Memória) que
possui como objetivo desvelar estudos em História da Educação sobre o estado de Mato
Grosso e pela ausência de trabalhos que tratem com aprofundamento da Escola Nova na
instrução pública primária de Mato Grosso (objeto de estudo eleito para a investigação). Os
trabalhos encontrados em estado da arte foram: a dissertação de Almerinda Maria dos Reis
Vieira Rodriguez, datada de 2006, sob o título de O movimento da Escola Nova no Sul de
Mato Grosso: uma análise de suas contribuições para a educação do Estado na primeira
metade do século XX, a qual trata da Escola Nova na educação mato-grossense em âmbito
maior, ou seja, não só das escolas primárias, como também da Escola Normal; e as
dissertações de Souza (2006), Alves (1998) e Jacomelli (1994) e a tese de Amâncio (2000)
que apontam indícios escolanovistas, sem discuti-los. Outro fator motivacional de
investigação do tema foi de ordem pessoal, para o aprofundamento do tema, pois como
professora primária, nos dias atuais ainda é passível de se perceber manifestações
escolanovistas intrínseca nas práticas pedagógicas.
A escolha pela Província de Santa Fé se deveu ao fato de ser um dos locais, na
Argentina, de realização de experiências com a nova proposta pedagógica nos novecentos,
pois a Escola Ativa argentina fora efetivada de forma pontual e experimental em apenas
algumas escolas. Outro fator considerado foi quanto ao meio de produção e à geografia local,
pois tanto Santa Fé quanto Mato Grosso, nesse período, foram regiões portuárias, com meio
de produção de base rural, sendo inicialmente, em sua formação, colonizadas por imigrantes
de predominância europeia.
A escolha pelos locais decorreu pela possibilidade de verificar duas realidades
escolares, com período de funcionamento entre os anos de 1930 e 1950, dentro de suas
particularidades locais, vislumbrando suas formas de apropriações adequadas à cultura local.
A primeira, 1ª Escola Urbana Masculina e Feminina, caracterizada como escola isolada
urbana, está situada no município de Diamantino, em Mato Grosso; e a segunda, a Escola
Experimental Dr. Gabriel Carrasco, localizada no município de Rosário, em Santa Fé.
Diante da realidade epistemológica dos países estudados:
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[...] O fato de as mestiçagens americanas terem se inscrito numa fase de expansão
da Europa e num contexto de colonização impede que sejam reduzidas a um
fenômeno cultural. Se quisermos compreendê-las, não podemos abstrair seus laços
com a Conquista e a ocidentalização que as acompanham. Resta esclarecer a
natureza desses laços. (GRUZINSKY, 2001, p. 63).
Na intenção da compreensão das manifestações escolanovistas no Brasil e Argentina,
o estudo ultrapassa os limites geográficos destas realidades. Seguindo a afirmativa de Lucien
Febvre, de que “a história é filha de seu tempo” (BLOCH, 2001), o estudo tem por objetivo
identificar os modos de apropriação da pedagogia moderna no pensamento educacional
brasileiro e argentino, tendo como enfoque regional: Mato Grosso e Santa Fé.
Visando a apropriação e aplicabilidade dos preceitos escolanovista presentes nas leis
sancionadas pelo Estado de Mato Grosso e pela Província de Santa Fé, o estudo, no segundo
momento, parte para a verificação das práticas pedagógicas, de como se desenvolveram, de
como o ideário escolanovista fora adaptado e apropriado nas escolas eleitas, de acordo com o
contexto e realidade local em que se encontravam.
Dentro dessa perspectiva, o estudo caminha no esclarecimento de algumas questões:
Como ocorreu a formação cultural regional das regiões das escolas eleitas?
Qual o cenário social-educacional no Brasil e Argentina no início do séc. XX?
O que foi o movimento da Escola Nova ou Ativa em seus locais de origem?
Como foi sua manifestação no Brasil e Argentina no período de 1920 a 1950?
Quais as leis educacionais que contribuíram para o pensamento renovador de educação
na instrução pública primária em Mato Grosso e Santa Fé?
Entre as práticas escolares, qual matriz ideológica escolanovista se fez representada
nas escolas eleitas?
Entre as escolas, quais foram as aproximações e distanciamentos em relação ao ideário
escolanovista nas práticas pedagógicas das escolas eleitas?
Como referencial teórico, o estudo embasou-se no pensamento de autores brasileiros e
estrangeiros que, em suas produções, elucidam sobre a formação da moderna pedagogia
(Escola Nova e Ativa) como Diana Gonçalves Vidal; Valdemarin; Marta Maria Chagas de
Carvalho; Olga Cossettini; Letícia Cossettini; Silvina Gvirtz; Ruben Cucuzza; Sandra Carli e
Serge Gruzinsky quanto ao conceito de circulação de ideias e apropriações.
De acordo com Bloch (1993, p. 70):
[...] Certas representações coletivas que afetam toda a vida social são
encontradas (sempre similares pelo menos em suas linhas gerais) em grande
número de povos; parecem sintomáticas de determinados estágios de
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civilização, variam com eles. [...] Mas essas grandes ideias comuns a toda ou
a quase toda humanidade evidentemente receberam aplicações diversas, de
acordo com os lugares e as circunstâncias. (grifo nosso).

Tanto Bloch (1993) quanto Gruzinsky (2001) acreditam na perspectiva de que as
apropriações são determinadas de acordo com realidade histórico cultural do local.
O estudo busca as ligações ocorrentes entre estes loci e a Europa e os Estados Unidos,
por meio da circulação de ideias predominantes no período, e a forma como elas transitaram
ou foram absorvidas e resignificadas de acordo com a cultura local. Para tanto, o estudo
apresenta como referencial teórico autores como Gruzinsky, Bloch e Canclini. O estudo
caracteriza-se como sendo analítico-descritivo sob fontes documentais, dentre os quais se
encontram regulamentos, leis, mensagens, relatórios, documentos pedagógicos, fotos, jornais
e revistas. As fontes para análise das reformas da instrução pública de Mato Grosso foram
retiradas do Arquivo Público de Mato Grosso (APMT), no qual também foram coletados
decretos, mensagens, relatórios e jornais. Outro suporte que serviu de fonte para a pesquisa foi
o site <http://www.crl.edu/brazil/provincial/go%C3%AD>. Para Santa Fé, as leis foram
colhidas através de intercâmbio on-line com o Ministério de Educação da Argentina que as
apontou por período, temática e local de coleta, sendo assim coletadas na Legislatura de La
Província de Santa Fé (órgão do poder legislativo de Santa Fé), tendo sido também meio de
investigação sites eletrônicos abertos e mantidos pelo governo argentino. Para a análise das
práticas pedagógicas nas escolas, foram analisados documentos, como caderno de classe,
cartas, registros, mensagens, relatórios e depoimentos. As fontes para análise da Estadual Dr.
Gabriel Carrasco foram possibilitadas pelo intercâmbio com Javiera Díaz, historiadora
responsável pelo Archivo Pedagógico Cossettini, disponibilizado on-line, indicado também
pelo Governo Argentino como um dos arquivos pedagógicos argentinos sobre experiências
escolanovista. De acordo com o depoimento no site do arquivo, Diaz elucida que “o Archivo
CONICET – fora criado para divulgação, conservação e preservação de documentos em
âmbito mundial retratando o trabalho realizado na Escola Estadual Gabriel Carrasco pelas
irmãs Olga e Letícia Cossettini e a ação pedagógica da escola, que se tornou, na Argentina,
modelo de escola ativa”. Para a pesquisa na 1ª Escola Urbana Masculina e Feminina, as
fontes documentais utilizadas foram retiradas do arquivo da Escola Estadual Plácido de
Castro (escola fundada em 1973, abrigando todas as escolas primárias do município de
Diamantino e, por isso, arquiva parte da documentação referente às escolas anteriores) e pela
colaboração da Profª. Drª. Lázara Nanci de Barros Amâncio e da Profª. Ms. Terezinha
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Fernandes Martins de Souza, ao disponibilizar documentos e depoimentos colhidos no
período de suas pesquisas.

16

CAPÍTULO I

1.1 Mato Grosso e Santa Fé: contexto social e cultural via Bacia Platina

A partir do final do século XIX, o movimento em busca de um modelo educacional se
fez presente, sendo pleiteado como elemento de transformação social, o qual contribuiria para
a formação de uma nação voltada ao desenvolvimento, alcançado através da industrialização e
da ciência. Nações pós-independentes voltaram sua observação para a Europa, no qual o
desenvolvimento já se fazia notório, no sentido de traçar os caminhos e objetivos para o
desenvolvimento. Vários foram os viajantes que, dentre suas trajetórias de idas e vindas
trouxeram, em seus registros, fatos, costumes e métodos de sua nação, como modelo a ser
seguido na intenção de contribuir para o desenvolvimento. Esses informes adquiridos eram
muitas vezes ministrados de forma a se adequarem às condições do contexto local, sendo
conformadas, muitas vezes, como legislações, objetivando atingir a realidade já concretizada
com sucesso em alguns países. Esse intercâmbio informativo acontecia sob diversas formas,
como por registros realizados através de documentos, manuscritos, jornais ou qualquer outra
fonte que possibilitasse sua circulação. O contato, a circulação de sujeitos, de ideias, de
mercadorias, costumes constituem um fenômeno denominado de globalização2. Esse processo
permite o contato entre nações e a relação entre sujeitos, fazendo com que os mesmos,
conectados, adquiram uma nova percepção interpretativa em relação, muitas vezes, aos seus
valores, costumes e hábitos. Esse movimento permite a transformação e o entrelaçamento ou
fusão de valores e costumes que, ao se aglutinarem, adquirem aspectos particulares ao
contexto local.
Conforme Marize Soares (2002, p. 24), o processo de modernização no Brasil se fez
com a entrada de capital estrangeiro, pela abertura ao contexto nacional e internacional. A
difusão do ensino se tornara elemento essencial para o possível progresso, sendo a escola o
agente que desenvolveria as virtudes de ordem moral, material e social. (SOUZA, 1998).
Mato Grosso, no final do séc. XIX foi marcado por um período de transformações,
pois passava, nos oitocentos, pela redefinição de sua economia, visto a crise mineradora e os
problemas com a Guerra do Paraguai. Em 1870 esse cenário foi modificado com o findar do

2

GRUZINSKY, Serge. A passagem do século: 1480-1520: as origens da globalização. São Paulo: Companhia
das Letras, 1999.
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conflito e a liberação da navegação pela Bacia Platina, tendo o Rio Paraguai como elo, o que
propiciou maior agilidade no comércio da Província com outras localidades por meio dos
navios a vapor:
Barcos, transportando mercadorias em quantidades, passaram a atracar em
cidades como Corumbá, Cuiabá, Cáceres e Porto Murtinho. Logo depois da
Guerra, as primeiras máquinas a vapor chegaram à região, também através
de navios, dando origem às primeiras fábricas ligadas à transformação da
carne e à produção de açúcar. (JACOMELLI, 1998, p. 53).

De 1870 a 1930 essa navegação foi ininterrupta e por ela entraram, em Mato Grosso,
mercadorias3, estrangeiras e nacionais, acompanhadas de ideias. O trajeto percorrido pelas
embarcações correspondia ao Rio de Janeiro, Cone Sul, Corumbá, Cáceres e Cuiabá. Esses
locais recebiam embarcações estrangeiras, sendo Corumbá, Cáceres e Cuiabá cidades onde
comumente atracavam embarcações brasileiras, argentinas, dentre outras nacionalidades.
(SIQUEIRA, 2002, p. 100).
Fig 01. CONEXÃO VIA BACIA PLATINA.

Disponível em: <http//www.riosvivos.org.br. >
.

Com o franqueamento da navegação, muitos imigrantes entraram em Mato Grosso e
em Santa Fé, ali permaneceram, formaram famílias e interagiram no desenvolvimento local
em que se fixaram, tanto no econômico, quanto no cultural.

3

Segundo Siqueira (2002), as mercadorias importadas pelas casas comerciais mato-grossenses vinham, na sua
maioria, da Europa e da Argentina de forma diversificada em atendimento ao requinte das Casas Comerciais
situadas no Cone Sul. De Mato Grosso, a transação comercial se fazia por meio da importação e exportação.
Importavam-se produtos industrializados e exportavam-se os manufaturados ou em estado bruto, como o caso da
cana-de-açúcar, erva-mate, penas de aves, cascos de animais, couros secos e as bolas de mexelim (látex
manufaturado. A erva-mate esteve sob o controle comercial da Companhia Mate Laranjeira que manteve estreita
relação com as indústrias argentinas, para o beneficiamento da produção.
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Em relação à formação populacional, nos anos oitenta, ainda nos oitocentos, na
Argentina, com o intuito de povoar e alavancar o país aos moldes da modernidade,
incentivou-se a imigração. Estrangeiros vieram compor a população do país e em Santa Fé
cerca de 30% de sua população era formada por estrangeiros. Rosário, dentre locais
portuários, recebeu grande leva de imigrantes que trabalharam, em grande parte, nos campos
agrícolas, mais especificamente na plantação de trigo4. Tal imigração chegou de forma
sucessiva, trazendo consigo diferentes tipos de experiências, tradições, valores e culturas.
(COGGIOLA; BILSKY, 1999, p. 14).
Na Argentina, Sarmiento considerou a imigração europeia como fator de aceleração no
desenvolvimento do país, pois, por serem letrados, auxiliariam no fenômeno do progresso:
[...] esse día la inmigración industriosa de la Europa se dirigirá en masa al
Rio de la Plata; el NUEVO GOBIERNO se encargará de distribuirla por las
provincias; os ingenieros de la República irán a trazar en todos los puntos
convenientes los planos de las ciudades y villas que deberán construir para
su residencia y terrenos feraces les serán adjudicados y en diez años quedará
todas las márgenes de los ríos cubiertas de ciudades, y la república doblará
su populación con vecinos activos morales e industrioso. (SARMIENTO,
1994, p.277).5

A maioria dos imigrantes, tanto no Brasil como na Argentina, eram, na sua maioria,
camponeses que, com certa qualificação, estariam destinados a colonizar o campo.
Na Argentina, no final dos anos 80, as possibilidades de colonização diminuíram pelo
acréscimo do valor da terra e pela consolidação do latifúndio, como uma forma privilegiada
de exploração. Dada a dificuldade de acesso à terra, uma grande porcentagem de imigrantes
migrou para as cidades. (COGGIOLA; BILSKY, 1999).
Em Mato Grosso, muito deles abriram Casas Comerciais, investindo na ampliação
comercial da região, com firmas comerciais ligadas à exportação e importação de produtos. O
trânsito de estrangeiros se fazia presente entre as cidades portuárias (Corumbá, Cuiabá e
Cáceres). As Casas Comerciais desempenhavam outros papéis, além da transação comercial,
como a de proprietários de embarcações para o carregamento ou a entrega de mercadorias,
pois, muitos dos donos dessas casas também eram exportadores de matéria-prima. Alguns
4

DÓCOLA, Silvia Alicia.La reglón como proyecto. La articulación entre la frontera como límite y la ciudad
como centro: Rosario, 1852-1876. In: Revista de História n. 5, p. 263-275, 1995. Disponível em:
<http://bibliocentral.uncoma.edu.ar/revele/index.php/historia/article/viewArticle/87#>. Acesso em 12 de
fevereiro de 2012.
5
[...] esse dia imigrantes europeus destinados ao trabalho industrial se dirigirão em massa ao Rio da Prata, o
Novo Governo se encarregará de distribuí-los pelas Províncias, os engenheiros da República irão traçar pontos
convenientes aos planos da cidade fornecendo-lhes casas e terras de forma justa e em dez anos as margens dos
rios estarão cobertas de cidades, e a República dobrará sua população com os vizinhos ativos na moral e no
trabalho. (tradução nossa).
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eram produtores e proprietários de terras adquiridas ao longo de sua estada em Mato Grosso.
As casas também desempenhavam o papel de agências bancárias, pois, sendo o comércio de
cunho internacional, as Casas Comerciais se tornavam representantes de postos ou agências
bancárias para a realização de atividades cambiais, trocando diferentes moedas.

Figura 02. Panfletos e Anúncios/Aquidauana e Nioaque.
Fonte: Album Graphico do Estado de Matto-Grosso (1914), p. XXLII.

Figuras 03 e 04. Panfletos e Anúncios/Corumbá.
Fonte: Album Graphico do Estado de Matto-Grosso (1914), p. XXLX.

Como exemplo, no quadro a seguir, Casas Comerciais pertencentes aos italianos em
Mato Grosso, localizadas nas cidades de Cuiabá, Cáceres, Corumbá e vilas de Nioaque,
Aquidauana e Miranda, no período de 1870 a 1930:
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Empresa
Vicente Anastácio

Local
Nioaque
Aquidauana

Candia Et Moliterno

Nioac
Aquidauana

A Casa de Ferro de
Vicente Solari

Corumbá

Fundação
1871
1872

Atividade
Importação em geral
Exportação de couros vacuns, crina,
borracha, paina e penas de garça.
Proprietária do Vapor “Ligúria”.
Importação e exportação em geral

Importação de produtos para materiais
de construção, móveis, utensílios
domésticos e ferragens em geral.

Quadro 1- Casas Comerciais.
Fonte: Album Graphico do Estado de Matto-Grosso (1914), p. 162.

Uma das Companhias de Mato Grosso que recebeu destaque empresarial, no início do
século XX, foi a Companhia Mate Laranjeira, de propriedade de Tomás Laranjeira, que
iniciou sua produção com a exportação da erva-mate bruta, associando-se, posteriormente, a
um empresário argentino, Francisco Mendes. Com a associação, a produção foi
industrializada e o comércio da erva ganhou ampliação, visto que comercializavam ervas fina,
ervas para chá, chimarrão e ervas seca (bruta) para o tereré. (SIQUEIRA, 2002).
Muitos foram os imigrantes que adentraram e se estabeleceram em Mato Grosso entre
1860 e 1930. Segundo Gomes (2011, p. 134), “o desenvolvimento do transporte fluvial a
vapor fomentou um processo imigratório razoável para Mato Grosso”. Os estrangeiros eram
atraídos pelas perspectivas e oportunidades em função dos incentivos fiscais proporcionados
pelo governo.

Figura 05. Embarcações no Rio Paraguai.
Fonte: Album Graphico do Estado de Matto-Grosso (1914), p. 35.
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Gomes (2011) identifica que, dentre esses imigrantes encontram-se os italianos, que se
radicaram em Cuiabá, Corumbá, Cáceres, Miranda, Campo Grande Nioaque e Aquidauana.
Nestes locais, muitos deles se casaram e constituíram famílias. Na intenção de se atrair
imigrantes para as terras mato-grossenses, por serem já ordeiros e disciplinados, o presidente
da província João José Pedrosa programou a criação de colônias militares, que teriam a
função de proteger os aldeamentos contra supostos ataques de nativos indígenas,
oportunizando a colonização incentivada pela doação de terras a colonos europeus que aqui se
aventurassem. Segundo Prado (1994), sendo os estrangeiros donos de terras, ali se fixaria,
contribuindo para seu desenvolvimento. Dentre os imigrantes ingressaram também em Mato
Grosso franceses, corrientinos, argentinos, portugueses, espanhóis, bolivianos, alemães e
orientais. Na cidade de Corumbá, no ano de 1862, o tenente coronel Hermenegildo de
Albuquerque organizou um quadro estatístico da povoação:
Nacionalidade
Brasileiros
Italianos
Franceses
Corrientinos
Argentinos
Portugueses
Espanhóis
Bolivianos
Alemães
Orientais

Homens
732
31
21
9
11
10
5
3
3
3

Mulheres
394
3
5
8
4
3
2
-

Total
1.126
34
26
17
15
13
5
5
3
3

QUADRO 2 - Quadro Estatístico da Povoação de Corumbá em 1896. Fonte: GOMES, 2011, p. 90.

Outro censo foi realizado em 1920, identificando o número da população estrangeira
em Mato Grosso:

População Total
Brasileiros natos
Brasileiros naturalizados
Estrangeiros
De nacionalidade não detectada

Cuiabá/1920
33.678
441

Mato Grosso/1920
246.612
220.948
25.321

Quadro 3 - População Geral de Estrangeiros do Município de Cuiabá e da Província ee Mato Grosso.
Fonte: GOMES, 2011, p. 90.

Além das atividades já referidas, a pecuária também movimentava a economia de
Mato Grosso juntamente com a exploração das jazidas de metais preciosos, dentre as quais, se
destacaram as minas de extração de diamante, localizadas no Alto Paraguai, denominada mais
tarde, Diamantino. Outras atividades de produção também contribuíram no giro econômico,
como a de produção de cana-de-açúcar, da erva-mate e o extrativismo da borracha. Com a
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liberação da navegação pela Bacia Platina, abriu-se uma conexão de Mato Grosso com as
repúblicas platinas e com o litoral brasileiro, possibilitando a circulação de ideias por meio de
atividades ligadas aos meios de comunicação escritos, como jornais, livros, panfletos políticos
e de propaganda, revistas e outros, fartamente veiculadas no cenário mato-grossense.
(SIQUEIRA, 2000).
O cenário social de Mato Grosso, no início do século XX, estava ainda representado
por um meio de produção agrária, sendo o setor comercial situado nas cidades mais
desenvolvidas economicamente, muitas delas, portuárias. A circulação da população, ainda se
fazia pelas embarcações, mas, com a construção das ferrovias, oportunizou-se a transição de
migrantes de outras regiões do país para Mato Grosso, pois, anteriormente, a circulação maior
era feita via Bacia Platina.
O município de Diamantino, local da primeira escola analisada, a 1ª Escola Urbana
Masculina e Feminina, localiza-se ao norte de Mato Grosso, a cerca de 200 km da capital.
Próxima às aldeias indígenas, seu povoamento inicial decorreu da mestiçagem de pessoas
provenientes do garimpo, de regiões localizadas no interior do Estado e também, pelos
pertencentes à baixada cuiabana6. Dentre eles: negros, portugueses e índios derivados das
nações que por ali existiam como: Paresi, Kayabi, Iranxe, Beiço de Pau, Canoeiros de Mato
Grosso, Nhambiquara, Paiaguá. (BARROZO, 2007).
O município recebeu o nome Diamantino pela descoberta de ouro e diamante em
abundância nas cabeceiras do Rio Diamantino e do Ribeirão do Ouro, no Alto-Paraguai.
Muitos mineradores de Cuiabá e das Minas do Arinos se instalaram em Diamantino. De
acordo com Silva (1989), a abundância de ouro e diamantes foi extraordinária, sendo os
minérios encontrados à flor do solo.
Com o povoamento, fundou-se posteriormente o Arraial do Ouro7 do Alto Paraguai
(SÁ, 1975 apud BARROZO, 2007, p. 41-42). Segundo Silva (2011), essa descoberta teria
ocorrido por volta de 1728. Do nome de Arraial do Ouro do Alto Paraguai, o local mudou
seu nome para Paraguai Diamantino, passando posteriormente a denominar-se Vila de Nossa
Senhora da Conceição do Alto Paraguay Diamantino, recebendo o município, em sua última
alteração, o nome de Diamantino, em 23 de novembro de 1820, através do Alvará Régio
estabelecido por Dr. Antonio José de Carvalho Chaves. Segundo Ferreira (2001), tal foi o
desenvolvimento de Diamantino, que foi classificado em 3º lugar entre as principais cidades
6

Segundo Selvaggi (apud SILVA, 2011), atraídas pela riqueza, várias famílias da baixada cuiabana se mudaram
para Diamantino, como Luiz Pedrozo de Barros, que por anos foi Guarda-mor das minas de Diamantino, com
seu irmão Lourenço Castanho Taques.
7
A denominação do primeiro córrego onde se encontrou ouro na região (FERREIRA, 2001).
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devido ao seu comércio produtivo com Pará (de Diamantino levava-se dinheiro, ouro e
diamantes e do Pará traziam as mercadorias de primeira necessidade como roupas, armas, sal,
etc.) que, na época, superava o de Cuiabá devido ao seu distanciamento (SILVA, 1989, p.36).
Essa circulação entre Diamantino e o Pará teve por base o rio Arinos. (SILVA, 2011). Com a
exploração da borracha, este rio também foi via de comércio dos maiores produtores de
borracha de Mato Grosso, Diamantino e Rosário Oeste para Cuiabá.
Em 1823, a Junta Governativa da Província propôs a Dom Pedro I, que elevasse
Diamantino à Capital da Província. Dom Pedro preferiu Cuiabá pela sua amplitude e acesso às
embarcações de maior porte. Com a exploração da borracha, o rio Arinos também foi via de
comércio dos maiores produtores de borracha de Mato Grosso, Diamantino e Rosário Oeste,
para Cuiabá.
O desenvolvimento da cidade de Diamantino se deu no período do garimpo e dos
seringais, mas, após a guerra de 1914, entrou em decadência. Sem recursos do Estado, sua
população se mudou para outros locais, como Cáceres, Cuiabá, entre outros. A partir de 1928,
essa realidade começou a ser mudada com a instalação da Prelazia em Diamantino. Em 1940,
se firmou comercialmente pela atividade rural. Historicamente, a região diamantinense fora
conformada por sítios, onde era desenvolvida a criação de gado, o garimpo e a lavoura. Em
relação aos seus aspectos culturais, Diamantino tinha uma população que passou por várias
fases econômicas, entre desenvolvimento e estagnação, sendo oriundas de uma miscigenação
de etnias (índios, negros e brancos) externalizados nos costumes, crendices, lendas e
tradições. A hibridação cultural se fazia presente nas relações sociais, como na nomeação de
propriedades, como: Sítio do Parecis (indígena), Sítio do Thomazinho (sítio do preto velho
Zeferino/ religiosidade); Santo Antônio (religiosidade). Histórias e lendas eram contadas,
apresentando como cenário constante, entre as narrativas, o rio. Dentre os fatos narrados,
costumes e tradições apareciam incorporados nas ações dos personagens. (SILVA, 1989).
Nesse ambiente rural, mesclado entre culturas e tradições, viviam as crianças
Diamantinenses.
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Fig 06. Gravura de uma Vista de Diamantino, Em 1863.
Fonte: BOSSI, 1865.

Santa Fé, devido a sua localização, por estar no centro da Argentina, entre as
províncias de Entre Rios, Corrientes e Córdoba, ainda nos oitocentos foi local de promulgação
da primeira Constituição Provincial, pelo então governador Estanislao López, que tinha por
objetivo a organização de uma República representativa e federal. Essa organização seria
concretizada por meio do aparelhamento dos poderes do Estado e pelo reconhecimento dos
direitos de seus habitantes.
Em 1852, sua capital, denominada no período de Santa Fé da Vera Cruz, foi eleita
sede do Congresso Nacional Constituinte e, em 1853, foi lócus da aprovação da Constituição
Argentina, resultado da organização política e econômica da Nação Argentina. A partir dos
anos 60, com a expansão mercantil para o Atlântico, pelas províncias do norte, consolidou-se
em 1863 uma ferrovia que ligaria Buenos Aires à Rosário, prolongando-se para Fraile Muerto
e chegando, em 1870,

até Córdoba. A atividade econômica nesse período girava entre

agricultura e pecuária, apresentando um desenvolvimento a partir dos anos 60, com a
instalação das ferrovias8.
Os estrangeiros chegavam a Santa Fé pela Bacia Platina. Entre os estrangeiros vieram
italianos, espanhóis, polacos, russos, franceses, alemães, dentre outros. De acordo com a
projeção de imigração de (1895-1946) realizada pelo censo, a predominância maior da
população de imigrantes na Argentina foi a de italianos, com o número de 1.476.724, e a de

8

ABAD, Diego de Santillán. Gran enciclopedia de la Provincia de Santa Fe. Buenos Aires: EDIAR SAE, 1967.
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espanhóis, com cerca de 1.364.3219. Com a abertura da Bacia Platina, após a guerra do
Paraguai, Santa Fé, em 1895, segundo censo nacional, apresentou uma população de 35.416
habitantes. Segundo Arévalo (2005), a capital da Província de Santa Fé, por pertencer à rota
do rio Paraná, fazia parte do trânsito comercial entre as Províncias de Cuyo e Tucuman, Peru
e Chile. Dentre os locais de comércio estava Mendoza e San Juan, onde se comercializava
vinhos e frutas secas, e Córdoba, com o comércio de tecidos. O porto de Santa Fé, devido a
sua posição geográfica, visto se encontrar na rota entre Buenos Aires e Assunção, foi durante
muito tempo local de parada para reabastecimento de embarcações. Em relação ao cenário
social da capital de Santa Fé, no final do século XIX, esse já apresentava a existência de
fábricas, algumas com produções de: telhas, ladrilhos, licor, vinhos, refrigerantes, carruagem,
carros, velas, alpagartas, camas, macarrão, cadeiras, vassouras, sabão, entre outras. Quanto ao
campo cultural, havia oficinas que se disponibilizavam entre serviços de impressão de livros,
de brochuras, de jornais, de anúncios e publicações10.

Figura 07 e 08. Barcos atracados no porto de Santa Fé (1900).
Fonte: Disponível em: <http://www.histarmar.com.ar/Puertos/PuertodeSantaFe.htm>.

A cidade de Rosário, local onde situou a segunda escola investigada, Dr. Gabriel
Carrasco, em sua origem foi constituída de forma espontânea devido a sua localização, visto
ser ponto de convergência entre Córdoba, Buenos Aires e Entre Rios, e se situar às margens
do rio Paraná, próxima a Entre Rios, em 1823 recebeu o título de Vila, porém, apresentando
um aumento demográfico em 1852, foi promovida à categoria de cidade. (DÓCONA, 1995).
Com o olhar voltado para uma expansão territorial da cidade, lideranças políticas de
Santa Fé visionavam Rosário como sinônimo de prosperidade, pela intensificação do
movimento portuário e agrícola. Neste contexto, em 1873, o Conselho Municipal teve a
9

Informações colhidas no INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) pelo portal:<
http://www.indec.gov.ar >.
10
ABAD, Diego de Santillán. Gran enciclopedia de la Provincia de Santa Fe. Buenos Aires: EDIAR SAE,
1967.
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iniciativa de projetar um primeiro plano de expansão para esta cidade. O traçado seria
ordenado em xadrez, definindo-se inicialmente pelo formato triangular. O planejamento
consistia em desenvolver-se os espaços de fronteira para, posteriormente, os de interior, ou
seja, desenvolver primeiramente o espaço compreendido entre as margens do rio para, depois,
alterar o centro do traçado. Dividiu-se a cidade em dois grandes eixos, compreendidos por
duas vias de tráfego, que marcariam elegantemente a cidade: norte-sul (Boulevard Nicasio
Orono) e o leste-oeste (Boulevard Carlos Pellegrini), ambos delimitados pelo rio. O
desenvolvimento desses locais aconteceram de formas distintas. A região compreendida pela
Avenida Nicasio Orono (norte-sul) foi configurada pela presença de casas residenciais e o
comércio e serviços foram intensificados na região pertencente à Avenida Pellegrini11 (lesteoeste).

Figura 09. Plano de Rosario - 1875.

Fig. 10. Porto de Rosário em 1868.

Fonte: Archivo Museo Histórico Provincial Dr. Julio Marc.

Fonte:

<http//www.rosario.gov.ar>.

Localizada próximo ao Oceano Atlântico, Rosário recebeu muitos imigrantes oriundos
da Europa. Em 1926, cerca de 47% dos seus habitantes eram de etnias europeias, como
italianos, espanhóis, irlandeses, entre outros; o restante populacional era composto por nativos
do local que trabalhavam no campo. Devido a sua localização e desenvolvimento portuário,
Rosário, nos oitocentos, foi cogitado ser capital nacional, mas Buenos Aires, com seu
desenvolvimento, prevaleceu como a eleita.

11

Dados coletados pelo site governamental oficial do município de Rosário:< http://www.rosario.gov.ar>.
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De acordo com o censo, em relação à evolução demográfica:
ANO
1858

POPULAÇÃO
9.785 hab.

1869

23.169 hab.

1887

50.914 hab.

1895

91.669 hab.

1900

112.461 hab.

1906

150.686 hab.

1914

222.592 hab.

1926

407.000 hab.

1947

467.937 hab.

1960

671.852 hab.

Quadro 04. Evolução Demográfica de Rosário.
Fonte: INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos).
Disponível em: < http://www.indec.gov.ar >.

Verifica-se pelo censo que, na década de 30, período de abertura da escola Dr. Gabriel
Carrasco, a cidade de Rosário contemplava uma população entre 407.000 habitantes,
conformada por 47% de imigrantes estrangeiros, como já visto. Sua estrutura urbana
apresenta-se configurada por praças, Igrejas, escolas, museus, galerias, restaurantes, cinemas,
hotéis, teatros, comércios, e outros serviços.

Fig. 11. PLANO REGULADOR 1935.
Fonte: Archivo Museo Histórico Provincial DR. JULIO MARC.

Observa-se que a maioria da população dessas regiões, Mato Grosso e Santa Fé,
tinham por base de economia a rural. Suas cidades que demonstraram desenvolvimento foram
aquelas localizadas às margens do rio Paraná, pois essa conexão via fluvial com vários locais
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promoveu a circulação de sujeitos, de objetos, de mercadorias, de negociações e intercâmbios
culturais. As capitais, por serem loci do poder político do estado, conquistaram um avanço
maior em estrutura urbana, o que propiciou à população destes locais, costumes gerados pelo
acesso que a estrutura social urbana oferece. Tanto Diamantino quanto Rosário, foi cogitado a
ser sede do governo de Mato Grosso e Argentina, respectivamente.
Rosário, cidade portuária, apesar de sua economia ser de base rural, a partir de 1930
sua estrutura social se caracterizava como urbana, possibilitando à população, em sua maioria
estrangeira, o contato com os serviços que esse tipo de estrutura oferecia. Diamantino,
também portuária, ao contrário de Rosário, a partir do mesmo período, era formada por
emigrantes e nativos, ainda possuindo sua conformação social com características de cidade
de interior, de base rural.
O ideal almejado por ambas as nações era o da construção do Estado por meio de um
esforço civilizatório, que seria concretizado pela imigração de europeus já instruídos. No
Brasil, segundo Vincent, Lahire, Thin (apud SCHUELER, 2006, p. 2) conjuntamente com o
processo de civilização, a educação escolar se tornaria o meio para tal fim. Na Argentina esse
ideal já era deslumbrado desde os oitocentos com Sarmiento à frente do sistema educacional
argentino.
Com a imigração, tanto o Brasil, como a Argentina se tornou, em grande parte, países
de imigrantes, o que formou uma sociedade culturalmente pluralizada, tornando-se
ameaçadora, no sentido de se criar nacionalidades dentro do país, desenvolvendo em cada
colônia sua identidade étnica e cultural própria. Com a intenção de promover uma hegemonia
nacional, o Estado brasileiro, a partir dos anos 20 da Primeira República, promoveu no país,
um movimento de reforma educacional referenciado pelos ideais de educação da Escola
Nova, já presente na Europa, e do nacionalismo, configurando o imaginário social a favor dos
propósitos do Estado.
Na Argentina, o movimento nacionalista também já se fazia legitimado desde 1884,
com o sancionamento da Ley 1.420 de Educación Común. Com esse objetivo, o programa
escolar compreendia matérias voltadas ao nacionalismo, como: Geografia Regional;
Geografia Geral; História Regional; História Geral; canto orfeônico12; Idioma nacional;
Ginástica, Educação moral e cívica e conhecimento da Constituição Nacional argentina. Nos
moldes do positivismo, preconizando o ensino laico, a lei sofreu críticas quanto à retirada do
ensino religioso na escola. Para agente formador desse ideal, a educação na Escola Ativa, e o
12

No canto orfeônico, além dos hinos cívicos, eram praticadas canções que enalteciam o sentimento regional e
nacionalista. (WEINBERG, 1984).
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anseio por uma renovação pedagógica aconteceram na Argentina de forma pontual,
referenciado pelo ideário ocidental.

1.2 Do tradicional ao moderno: ideologia de uma renovação pedagógica

O início do século XX, a análise de fatos e fenômenos se modificou pela ciência, que,
através de seus instrumentos, os configurando e os conformando segundo sua
representatividade e veracidade13.
Na educação, a conformação científica ocorreu no aspecto da ação do pedagogo, ou
seja, em sua forma de atuação, em suas relações com os alunos, sua metodologia e conteúdo
ministrado nas aulas. Indicadores científicos foram aplicados, como instrumentos didáticos,
como a observação, a experimentação, o ensino voltado à realidade social, e os aspectos
biológicos e psicológicos também considerados no acompanhamento de cada aluno. Outro
fator colaborativo a esse novo olhar, presente nesta nova pedagogia, era a atribuição da
aplicabilidade da coeducação nas escolas primárias, valorizando a infância, dando nova
visibilidade às crianças, sendo vistas também como sujeitos partícipes do processo educativo
e favorecendo a integração das mesmas ao entendimento da realidade social, o qual
oportunizaria o entendimento das necessidades vitais da sociedade e as condições
indispensáveis para seu bom funcionamento. Essa nova maneira de se pensar a educação,
proporcionou um movimento de negação aos ideais da pedagogia tradicional, caracterizada
por um ensino de caráter intelectual e livresco.
A ideologia de uma renovação pedagógica que rompesse com o conservadorismo da
pedagogia tradicional e que avançasse no desenvolvimento humano através de suas aptidões
já se fazia presente anteriormente no ideário de vários pensadores, como Pestalozzi14 que,
pautados na valorização da intuição da criança e da educação elementar, influenciaram o
pensamento educacional de várias personalidades brasileiras em sua atuação política
educacional, no início do século XX.
Abordando uma perspectiva histórica para o entendimento do surgimento da
necessidade de uma nova proposta educacional que acompanhasse as inovações sociais
13

Kilpatrick (1978, p.17) destaca que, a novidade da substituição de fatos anteriormente comprovados pela
dialética formal, para fatos comprovados pelas consequências observadas, oriundas da ação experimental, foi
ponto central para um novo olhar interpretativo sobre o mundo.
14
Pestalozzi acreditava que a educação ideal seria a que desenvolvesse a as aptidões humanas e que valorizasse a
capacidade intuitiva da criança, expressa pela sua ação espontânea de criação e de sua representação do mundo.
Pela ação emancipatória os alunos estariam preparados para uma ação responsável no campo social quanto
político dentro da sociedade industrial e liberal. Cambi (1999, p. 409).
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oriundas do fenômeno da industrialização e da ciência, a Educação Nova (Escola Nova ou
Escola Ativa15), teve, por intermédio da iniciativa de Adolphe Ferrière, no final do século
XIX (1899), o Bureau Internacional das Escolas Novas que, posto em debate os resultados
obtidos das várias experimentações feitas em educação por educadores16, como Decroly,
Freinet, Cleparède, Ferrière17, entre outros, de forma singular delineou o conceito de Escola
Nova. Definiu-se, dentro do contexto do período, que a escola seria qualificada como
escolanovista caso apresentasse em seu programa, ao menos, dois terços dos trinta itens
eleitos como resultantes do debate, entre eles: laboratório de pedagogia prática; a escola
localizada no campo; casas separadas com dez a quinze alunos; coeducação dos sexos;
trabalhos manuais; marcenaria e cultura do solo; trabalhos livres; ginástica natural; excursões
e acampamentos; trabalho individual e coletivo; ensino experimental; música e canto coletivo;
educação da razão pela reflexão; ensino fundado na atividade pessoal da criança; entre outros.
Com o objetivo de ampliar a discussão, em 1921 foi fundada, em Genebra, a Liga
Internacional da Educação Nova, que reuniu seus idealizadores a cada dois ou três anos em
congressos (HUBERT, 1976, p.126-127). A adesão ao novo pensamento educacional se fez
presente em diversos países, sendo suas manifestações adequadas ao movimento e período
político-social local, sendo em alguns países, legitimado de forma pontual ou instituído como
Reformas Educacionais de âmbito nacional. A educação se configurava como meio para uma
ascensão nacional dentro do patamar de desenvolvimento, sendo os elementos que a
compunha tomados como pauta de discussões e interesse em como adaptá-los à realidade
político-social local.
Um fator que ganhou destaque dentro desta nova pedagogia foram os métodos
biológicos18, e por e aplicações técnicas19 por permitirem, por meio do mesmo, uma

15

Segundo Heijmans (2006, p. 02), no final do século XIX e início do século XX, várias correntes de
pensamento foram compostas dentro do movimento internacional pela renovação da educação apresentando
como característica comum, o princípio da atividade consubstanciado na ideia de “escola ativa”. Sua
configuração nasce no campo filosófico do neoidealismo, corrente de pensamento desenvolvida para criticar o
positivismo e, desse modo, recuperar a participação do sujeito, como sujeito ativo, no processo cognitivo e
social.
16
Com a preocupação de que a sociedade conseguisse acompanhar esta nova dinâmica social, educadores,
filósofos, psicólogos, humanistas, intelectuais que, por intermédio de escolas experimentais, aplicaram novos
métodos educacionais na perspectiva de um preparo da criança para a nova realidade social que vieram a ser
referenciados como matriz ideológica educacional.
17
Segundo Peres (2002), Adolphe Ferriére foi um dos personagens mais expressivos do movimento da Educação
Nova. Foi redator dos 30 itens estipulados para a Educação Nova publicados, pela primeira vez no livro de Faria
Vasconcelos, Une École Nouvelle em Bélgique (1915). Defensor dos princípios da Escola Ativa, Ferrière tinha a
preocupação de esclarecê-los e disseminá-los. Refutando a escola tradicional, Ferriére acreditava ser a educação
o elemento transformador e formador de uma nova sociedade.
18
A biologia já se fazia referenciada por intelectuais da educação, como Piaget e Claparède como fator
integrante dentro do processo de desenvolvimento formativo integral da criança.
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investigação científica mais apurada sobre crescimento e desenvolvimento da criança, visto
que, com a chamada antropometria pedagógica ou antropologia pedagógica, permitiu-se obter
as bases objetivas por intermédio das medições de estruturas e partes do corpo (LOURENÇO
FILHO, 2002). Outro fator inovador e inerente à nova pedagogia foi a Psicologia na
Educação, com a intenção de preparar o indivíduo para o enfrentamento dos entraves postos
pela sociedade, sendo levados em consideração, dentro do processo de formação educativa, a
personalidade, alma, aptidões, o espírito e ajustamento.
Levando-se em conta a Psicologia dentro do processo didático, aspectos como
maturação, personalidade e adaptação são destacadas como determinantes de investigação e
estudo e uma nova representação acerca da criança se conformou, sendo levados em conta
dentro do processo educativo suas intenções, vontades e particulares individuais. A partir de
tais considerações, a Psicologia contribuiu para potencializar a capacidade de previsão e de
controle do comportamento humano, do reconhecimento de seus limites e da realidade na qual
o homem estava inserido. (William apud LOURENÇO FILHO, 2002, p. 114).
A formação para a vida recebeu destaque, sendo a formação integral aquela que traria
em seu conjunto o preparo necessário à criança para sua vida futura em sociedade. Vários
foram os pensadores que, em exercício, formalizaram seu método educacional em escolas
experimentais, fundamentadas nessa perspectiva. No início do século XX, Dewey se destacou
por sua visão pragmática, notificando a educação progressiva para a formação integral da
criança, trazendo como fator inovador a experiência pessoal ou vivenciada do aluno, passando
do que era antes dado como treino, na educação tradicional, para essa nova perspectiva, que
apareceu como ampliação da experiência, na qual o aluno se integrava em um processo de
reconstrução imaginativa, que o levava a uma compreensão maior de significância a partir do
que possuía como conhecimento adquirido pela sua vivência (DEWEY, 1978). Para Dewey,
a concepção de trabalho significava algo mais amplo do que a produção de bens, ou de um
simples jogo lúdico; Dewey o idealiza como atividade desenvolvida via experiência, elemento
chave para sua filosofia educacional. (HEIJMANS, 2006, p. 4).
No final do século XIX e início do XX, com a presença da escolarização em massa em
alguns países, a educação ganhou destaque pelos países latino-americanos, como instrumento
formador em direção ao progresso e à racionalidade. Na Europa, o movimento de
multiplicação das escolas primárias, por meio de reformas escolares, foi financiado pelo
19

As aplicações técnicas introduziram no pensamento pedagógico noções do processo humano evolutivos sendo
estes apreciados por dados objetivos obtidos por mensuração de acordo com a idade que, mediante tratamento
estatístico formar-se-iam pontos de referência ou normas que identificariam o nível de desenvolvimento que o
indivíduo se encontra (LOURENÇO FILHO, 2002).
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Estado. Dentre os políticos representantes: Diesterweg, na Alemanha, Ferry, na França,
Foster, na Inglaterra, Horace Mann, nos Estados Unidos, e Joaquin Baranda, no México
(LARROYO, 1970).
Trocas, nos séculos XIX e XX, entre os países latino-americanos, as nações europeias
e os Estados Unidos da América se tornaram evidentes pelas semelhanças na implantação da
forma escolar moderna, tendo sido fator presente à realidade deste período a circulação de
educadores e de bibliografias entre Brasil e Argentina, que vieram a influenciar no ideário
educacional (VIDAL; ASCOLANI, 2009, p. 8).
As ideias reformadoras no campo educacional se faziam presentes e foram aplicadas
em escolas experimentais, de forma singular. Suas práticas emergiram em contraposição ao
formato da escola tradicional, no qual o ensino era de forma não participativa, e o
conhecimento era escolhido e transmitido pelo professor, sendo ele o agente ativo do processo
e os alunos, caracterizados como não instruídos, tinham a incumbência de memorizá-los e
realizar os exercícios ou atividades estabelecidos pelo professor. O professor, dentro do
processo de ensino, era o personagem que estabelecia os objetivos que deviam ser alcançados.
Destarte, as matérias eram divididas em unidades, aumentando o grau de dificuldade de forma
gradativa, ou seja, respeitando os pré-requisitos estabelecidos por Descartes. Diferentemente
da metodologia tradicional o ensino moderno visava o aluno como centro e sujeito
participante do processo pedagógico.
Dentro da perspectiva política, com a expansão capitalista, pela perspectiva dos países
da Europa, o papel da América Latina estaria no fornecimento de matérias-primas ao mundo
ocidental (FARIA FILHO; PINEAU, 2009). No Brasil, a organização política, social e o
funcionamento administrativo de suas instituições aconteciam de forma lenta, devido à
burocracia e à centralização política.
Brasil e Argentina tinham base econômica rural, sendo que o Brasil, nas regiões
hegemônicas, sua economia foi edificada na produção agrícola do café e cana-de-açúcar,
sendo que no caso de Mato Grosso este reproduzia o modelo extrativista, fornecedor de
matérias-primas e importador de mercadorias industrializadas. A Argentina tinha sua
economia assentada na criação de gado e produção de couro, sendo o extrativismo uma
atividade complementar dentro da economia destes países. Alguns fatos aconteceram que
transformaram de certa forma a realidade econômica, social e política destes países.
Com a República, embora do ponto de vista da base econômicas de ambos os países se
apresentarem similares no sentido de sua produção ter por base a economia rural, o panorama
político e administrativo se apresentava diferenciado com características próprias. O Brasil se
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configurava em unidades federativas conformadas entre oligarquias regionais compostas
basicamente entre latifundiários e agráriomercantis, destacando economicamente, no início da
República, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Este processo de estruturação política e
econômica organizou-se simultaneamente configurando nos novecentos a imagem do Estado
Brasileiro cuja hegemonia se entrelaçou entre o café (São Paulo) e o leite (Minas Gerais). O
cenário político argentino, no início da República, decorria das lutas internas entre Buenos
Aires, as Províncias do Litoral20 e as do interior pela disputa do poder político, entre
Unitarios e Federales21 (FARIA FILHO; PINEAU, 2009, p. 91).
Na Argentina, nos primórdios do século XX, as principais leis diretivas para a
educação, a Ley 1.420 de Educación Común22, promulgada em 1884, no governo de Roca,
que estabelecia o ensino primário gratuito, obrigatório e laico para todos, e a Ley de 1905, a
Ley 4.87423, conhecida como Ley Láinez, passava à nação o controle direto sobre as escolas
elementares, determinando o programa escolar, nomeando e supervisionando seus
professores. Essa Lei permitiu que o Estado Nacional fundasse escolas primárias de sua
jurisdição em território provincial, medida por meio da qual se avançava em direção à
homogeneização da educação básica (FERRERO, 2007 apud VIDAL; GVIRTZ, 2009, p.
105). A Ley Láinez fora configurada por Sarmiento, aos moldes das Leis Ferry24, ditadas por
Ferry na França, acreditando ser o Estado centralizador o agente de uma educação moderna
laica e vertical. (FARIA FILHO; PINEAU, 2009, p. 99).
Segundo Vidal e Gvirts (1998), a Lei Nacional 1.420/84 regulava a educação primária
e fixava a obrigatoriedade da instrução para crianças de 6 a 14 anos, determinando os
conteúdos básicos da instrução, sendo o ensino da leitura e escrita (primeiras letras) parte dos
conteúdos mínimos para meninos e meninas. Delegou ao Estado, a função de prover
gratuitamente as escolas, garantindo o atendimento de toda a população em idade escolar.
20

Províncias da Argentina banhadas pelo Paraná era composta por Entre Rios e Santa Fé. Apresentavam quase
que uma situação de autonomia sob a proteção de Artigas (VERDO, 2008).
21
Soberania do sujeito em como concebe o poder político sendo que os Unitários (sistema de unidades no qual
todos os níveis de governo estão subordinados ao poder central) e os Federales (associação voluntária ou
federação de Estados ou potências regionais) (VERDO, 2008).
22
A promulgação da Ley 1.420 de Educación Común representou o esforço de se colocar a Argentina a passos
rumo à modernidade, pois sua concretização representou o empenho proveniente de etapas anteriores com a
ocorrência de debates de forma democrática no parlamento, com a participação da imprensa, da opinião pública
e de partícipes do sistema educacional. (WEISENBERG, 1984).
23
Ley nº4874 de Escuelas Nacionales en las ProvNincias (Ley Laynez, 17 de outubro de1905).
24
Na França, as questões da obrigatoriedade e gratuidade do ensino primário forma deliberadas pelo Senado e
Câmara dos Deputados, em Paris, sendo que para a “gratuidade” do ensino primário foi promulgada a lei de 16
de junho de 1881(SÉNAT, 1881) e para a “obrigatoriedade” a lei conhecida como Ley Jule Ferry, estabelecida
no dia 28 de março de 1882, que no Art. 4_ estabeleceu a obrigatoriedade do ensino primário aos alunos de
ambos os sexos, entre seis e treze anos, podendo o ensino ser realizado em estabelecimento de ensino primário
ou secundário, nas escolas públicas ou pelo próprio pai ou integrante da família escolhida (SÉNAT, 1882).
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Ocorreu com ela, a criação de um sistema educativo responsável pela efetivação das
propostas. A nova lei embasava-se nos critérios da educação integral e de um ensino laico,
simultâneo, cíclico e concêntrico. Pela sua inovação, essa lei foi considerada, como a primeira
legislação de educação nacional, refutando todas as leis provinciais anteriores de mesma
intencionalidade. Como instrumento de universalização da educação para o povo argentino,
essa lei, contribuiu para a formação da consciência do cidadão argentino:
[...] (Por eso) La Instrución Pública tiene como objeto preparar a las nuevas
generaciones para el piso de inteligencia individual [...]u preparar a las
naciones en masa para el uso de los derechos que hoy pertenecen ya a tal o
cual clase.25 (FARIA FILHO; PINEAU, 2009, p. 99).

Segundo Soares (2002), alguns presidentes argentinos, como Mitre (1862-1868),
Sarmiento (1868-1874) e Avellaneda (1874-1880), buscaram em seu governo lutar contra um
regime arbitrário e personalista, fortalecendo a presença de instituições públicas em diferentes
níveis da vida nacional. Para tanto, trouxeram a legitimação desse intento ideológico pela
formação de uma identidade populacional nacionalista, que atendesse os atributos de uma
organização social capitalista. Com este fim, a educação foi eleita como importante
mecanismo de produção simbólica. A escola primária se configurou como aparelho formador
e de controle ideológico do povo pelo Estado Nacional.
A Argentina, devido ao embate político entre unitários e federales, iniciou o século
XX com um panorama de crescimento desigual e desequilibrado, conformado pela presença
de províncias pobres (que por não terem desenvolvimento mercantil dependiam de ajuda
financeira) e de províncias ricas (bem desenvolvidas tanto no campo financeiro quanto no
social). No campo da educação, a sanção da Ley 1.420 de educación comum foi a que
favoreceu a organização educacional no início do séc. XX, pois estabelecia nacionalmente as
diretrizes do sistema educacional argentino. Embora a nação seguisse as normativas dessa lei,
cada província tinha liberdade de sancionar leis que viessem a promover maior
desenvolvimento no campo educacional local, de acordo com suas necessidades.
Segundo Soares (2002), a formação populacional argentina e brasileira, na passagem
do século XIX para o XX, foram constituídas, em sua maioria, por imigrantes atraídos pelas
novas oportunidades de trabalho, ofertadas como atrativos ao ingresso de estrangeiros. Esse
incentivo decorreu da vontade de transformar essas nações pós-independentes, Brasil e
Argentina, em nações que alcançassem níveis de avanço no desenvolvimento social já

25

[Por isso] a instrução pública tem como o objetivo a preparação das novas gerações tomando como base a
inteligência individual [...] ou preparar a massa nacional para o uso de seus direitos (tradução nossa).
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existente em países da Europa. Na Argentina, entre 1881 a 1915, a estimativa da vinda de
imigrantes foi de cerca de 4,2 milhões, enquanto que no Brasil o número girou em cerca de
2,9 milhões formados, em sua maioria, por italianos (35,5% do total), portugueses (29%) e
espanhóis (14,6%).
Em relação à realidade educacional, a Argentina, de acordo com o primeiro censo
nacional realizado em 1869, era detentora de 77,4% de analfabetos sendo este número
alterado significativamente, em 1914, para 35,9% da população acima de 14 anos e, em 1947,
esse índice decresceu para 13,6% de analfabetos, de acordo com o Censo General de la
Nación de 1947, sendo que 57,4% dos 1.541.678 analfabetos viviam no interior, na zona rural
e 54,2% dos analfabetos eram mulheres, enquanto que na Capital Federal o índice era de
31,1%. Outra estimativa feita pelo Censo Escolar de 1943 foi que 26% de crianças em idade
escolar, entre 6 e 13 anos de idade, não frequentavam a escola. De acordo com Lidia
Rodriguez, as diferenças regionais se faziam presentes de forma significativa, pois na Capital
a frequência era de 85,5%, enquanto que no Chaco o índice era de 55,5%. Outro fator de
destaque foram os resultados obtidos pelo sancionamento da Lei 1.420, com o aumento do
número de crianças matriculadas em escolas públicas, sobrepujando ao número de matrículas
das escolas privadas. (SOARES, 2002).
Já o Brasil, em relação a essa transição educacional do século XIX para o XX, não
demonstrou um índice significativo de alteração reducional das taxas de analfabetismo, como
aconteceu na Argentina. Esse processo decorreu da preocupação da escolarização em massa
ter sido alvo de investimento na Argentina, ainda nos oitocentos, com a promulgação da Lei
1.420 de Educación Común, enquanto que no Brasil, esse processo começou no início do séc.
XX. Observando-se o cenário educacional, de acordo com Renato Ortiz (apud CANCLINI,
1989), o Brasil finalizou os oitocentos com uma grande proporção de analfabetos, sendo que
em 1890 havia 84% de analfabetos caindo, em 1920, para o percentual de 69,9 % de
analfabetos, e em 1940 passou por uma redução inexpressiva de 56,2%.
Nas primeiras décadas do séc. XX, a nação brasileira, com a expectativa de
desenvolvimento nacional apropriou-se do discurso vigente da educação como agente
transformador e promotor do progresso, o que permitiria uma reforma social (NAGLE, 1974).
Como referência, o fenômeno da universalização do ensino primário já se fazia consolidado
em muitos países, como na Inglaterra, França e Alemanha onde 80% a 90% das crianças em
idade escolar frequentavam escolas. (SOUZA, 1998, p. 21).
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Na Argentina, o fomento à educação, como já dito, foi dado no final do século XIX,
tendo como representante em destaque Domingo Faustino Sarmiento26. Pela sanção, em 1884,
da Lei nº 1.420 de Educación Comum27 se garantiu uma educação primária gratuita, laica e
obrigatória. Essa nova Lei nacional apresentou como proposta, uma política de massificação e
homogeneização na instrução elementar que, até então, se apresentava enquanto
responsabilidade das Províncias, por meio do Art. 5º da Constituição Nacional Argentina de
1853:

Art. 5._Cada província dictará para si uma Constituición bajo el sistema
representativo republicano, de acuerdo con los princípios, declaraciones y
garantias de la Constituición Nacional; y que asegure suadministración de
justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo estas
condiciones el Gobierno federal garante a cada província el goce y ejercicio
de sus instituciones.28

Outro fator, relacionado a medidas proferidas de cunho organizacional do sistema
educacional público, foi a Lei nº 463 de Subvenciones Nacionales29, que autorizou o
financiamento de iniciativas de Instrução Pública provinciais, pelo Tesouro Nacional.
Segundo Soares (2002, p. 28), Puiggrós relatou que o idealismo a respeito do sentido
dado à proposta de formação educacional na Argentina ocorreu entre duas formas ideológicas
para a educação. A primeira, dentro de uma perspectiva autoritária, almejava que a educação
determinaria um desenvolvimento social no qual os sujeitos formados por ela deveriam seguir
os moldes e padrões determinados pela Ordem trilhada para o caminho do Progresso, no qual,
as regras do latifúndio e de dependência da Inglaterra e dos Estados Unidos não deveriam ser
alteradas. Na outra perspectiva, com um vislumbre voltado para a democracia, a educação
traria para os argentinos a formação política e social necessária para sua participação dentro
26

Em 1884, Roca assumiu a presidência e nomeou Sarmiento como Diretor do Conselho Nacional de Educação.
(GVIRTZ; VIDAL; BICCAS, 2009).
27
A Ley nº 1420 de educación comum é resultado do debate educacional realizado pelo Congresso Nacional de
Educação sendo Domingo Faustino Sarmiento, como Diretor Geral das Escolas da Província de Buenos Aires, o
idealizador e promotor, juntamente como o Poder Executivo Nacional, o Congresso de Educación Común,e
participantes formados por professores, alunos, intelectuais da educação, diretores, inspetores e outros partícipes
do sistema educacional. (MONITOR, 1881-1882).
28
Cada província ditará para si uma Constituição sob o sistema representativo republicano de acordo com os
princípios, declarações e garantias da Constituição Nacional; e que assegure sua administração de justiça, seu
regime municipal e a educação primária. Sob estas condições o Governo federal garante a cada província que
goze do exercício de suas instituições (tradução nossa).
29
Com intuito de execução do Art. 5º da Constituição Nacional Argentina de 1853, leis de subvenção foram
proclamadas como a Ley Nº 463 de Subvenciones de 1871 com modificações no ano de 1884 e 1890 no qual
determina em Art. 1º._ o fomento da instrução primária nas províncias concedendo em Art. 2º._ o financiamento
para a construção de edifícios de escolas públicas; a aquisição de livros e materiais; o pagamento dos
professores.
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do cenário nacional, sendo que, aspectos culturais da sociedade, nos seus diversos campos,
serviriam de instrumento complementar a formação de uma identidade nacional.
Segundo Soares (2002, p.28), “a história da educação argentina da primeira metade do
século XX, transitou dentre o limiar destas perspectivas, pela tensão entre a democratização
do conhecimento e pela imposição de saberes e práticas.” Estas vertentes ideológicas
antagônicas permeavam lutas ideológicas e políticas, que traçaram os caminhos trilhados pela
educação na Argentina.
Dentro de uma visão de ampliação educacional, vários foram os instrumentos
utilizados pelo processo educacional argentino com o intuito de formação e controle
ideológico dos alunos, como a rotina na escola, os materiais, o uso dos espaços físicos, a
metodologia utilizada pelo professor para o processo de ensino-aprendizado, a forma de
participação dos alunos e o relacionamento entre estes e o professor. No aspecto relativo aos
materiais, o que se inseria com mais eficácia na formação ideológica do aluno era o livro, pois
o mesmo trazia consigo, em suas narrativas, propostas que poderiam direcionar vontades,
verdades e metas. Com o intuito de controle do que se propunha como leitura aos alunos,
ocorreu, dentro das propostas sancionadas por via legal, a expansão de bibliotecas escolares.
Este ideal, de construção de bibliotecas acessíveis aos alunos, ou seja, de uma rede de
bibliotecas que se difundissem pelos bairros urbanos e vilarejos do país, já fora legitimado na
Argentina pela Lei nº 1.420, tendo o apoio do Consejo Nacional de Educación30, para a
proposta de expansão de redes bibliotecárias, em todo território argentino.
Em confirmação, Soares (2002, p. 29) explicita que, no relatório datado de 1941, pelo
Consejo Nacional de Educación todo território argentino estava contemplado pela presença de
alguma biblioteca, podendo não ser escolar, mas com repertório bibliográfico conveniente à
sua comunidade.
Na Argentina, a sanção da Lei 1.420 de Educación Comum de âmbito nacional
representou a conservação do positivismo como metodologia educacional. Com a
promulgação do Art. 5º da Constituição Argentina, em 1853, cada Província estabeleceu uma
Constituição diretiva, de acordo com os princípios normativos da Constituição Nacional
Argentina, sendo a educação uma das instituições de responsabilidade das Províncias.

30

O Consejo Nacional de Educación foi constituído sob a governança de Roca, no ano de 1880, tendo por
objetivo o avanço no campo educacional, pois segundo Paul Groussac (apud WEISENBERG, 1986, p. VI), a
situação educacional argentina se encontrava precária, pois muitas escolas não possuíam estrutura física
adequada para o ensino, como falta de mobiliários e de uma edificação que contemplassem as condições de
saúde e higiene, muitos professores eram desprovidos de qualificação pedagógica e muitas crianças ainda
estavam fora da escola.
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Segundo Adriana Puiggrós (1992), devido à circulação de ideias provenientes da
Europa, sendo também as ideias divulgadas por impressos a nível nacional, como El Monitor
e A Obra, a Argentina também se viu influenciada por este ideário de Educação Nova ou
Ativa, anunciada nas Escolas Normais, por várias personalidades que relataram suas
experiências. Com isso, alguns educadores oportunizados por uma gestão nacional
republicano-democrático efetivaram, a título experimental, a adoção metodológica
escolanovista, dentre eles, Clotilde Guillén de Rezzano, Juan Mantovani, Saul Taborda y
Sobral, Olga e Letícia Cossettini, entre outros. No percurso histórico nacional argentino, a
Escola Nova ou Ativa não ocorreu em âmbito nacional, como no Brasil, se apresentando de
forma singular em algumas províncias amparadas por sua Constituicion Provincial ou Ley que
apresentasse preceitos que possibilitassem sua efetivação como escola experimental. Segundo
Naradowsky (1996, p. 20) dentre a historiografia tradicional argentina, até os anos 80, o
escolanovismo ocupou um lugar limitado, sendo reduzidas as produções referentes ao tema.
Entre os investigadores e autores de estudos sobre os temas, temos Alejandra Aguirre, Sandra
Carli, Silvina Gvirtz, Mariano Naradowsky e Adrian Ascolani.
As experiências escolanovista na Argentina aconteceram em escolas públicas
(MENIN, 1998). A partir da década de 30, o país apresentou como panorama nacional o
crescimento quantitativo e diversificado, dentro do qual se evidenciavam as limitações e
contradições e dependências que cada Província apresentava diante de seu modo de produção
e localização. Um fator que marcou a não reformulação do ideário educacional foram os
vários mandatos presidenciais. A disputa por ideais políticos acarretou uma sucessão de
ministros da educação com idealizações influenciadas por expectativas políticas do governo
vigente sendo, portanto, diferentes e contraditórias. Tal fato dificultou a efetivação de uma
reforma educacional democrática e participativa dos setores populacionais interessados. O
Estado era, portanto, o responsável pela organização nacional da educação comum.
Conteúdos, ideologias, programas educacionais eram de acordo com suas expectativas
políticas (NACIMENTO, 1986).
Com o desequilíbrio econômico gerado pela crise de 1929, a década de 30 é marcada
pelo surgimento do nacionalismo e corporativismo como fenômeno mundial. Na Argentina,
os anos 30 foram representados por uma política de cunho conservador, nacionalista e
autoritário, com forte teor católico e corporativista. “Após o golpe, a democracia foi apenas
formalmente restituída” (SOARES, 2002, p.38). O golpe, em 06 de setembro de 1930,
aconteceu pela derrocada do então presidente da nação, Hipólito Yrigoyen, assumindo seu
cargo, o general José Félix Uriburu, que governou de 1930 a 1932. Dentro de um regime
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autoritário de poder, Uriburu nomeou interventores que assumiram o Poder Executivo
provincial. Para a província de Santa Fé, durante o período de seu governo, foram designados
cinco interventores, foram eles: Tenente Coronel Benito Oiz (1930), Diego Saavedra (193031), Guillermo Rothe (1931), Alberto Arancibia Rodríguez (1931) y Juan E. Garro Allende
(1932). Finalizado o mandato de Uriburu, assume como presidente da República, Agustín P.
Justo e como vice-presidente, Julio A. Roca, ambos representantes dos grupos tradicionais.
Simultaneamente, na província de Santa Fé, em 20 de fevereiro de 1932, o Partido Democrata
Progressista assume o poder, Luciano Molinas é nomeado governador de Santa Fé. (DE
MARCO, 1993).
Neste período, na educação, ocorreu na Argentina uma forte tendência a negação do
positivismo, sendo apresentada uma nova pedagogia, aquela que evidenciaria a criança, que
defendia a democracia escolar e autonomia docente, inserida primeiramente nas escolas
Normais. As matrizes ideológicas eram em sua maioria europeias, sendo sua aplicação,
segundo Adriana Puiggrós (1992), sua aplicação formada por uma mescla entre ideologias.
Dentre os institutos superiores de ensino, a Universidade Nacional de La Plata (19051920) recebeu influência dos preceitos escolanovistas, vindo a configurar sua metodologia de
ensino pela criação do internato do Colégio Nacional, pela direção de Ernesto Nelson,
admirador e responsável pelo seu uso metodológico. Outras ações pedagógicas inspiradas
diretamente nos princípios educativos escolanovista foram protagonizadas por Clotilde
Guillén Rezzano, diretora da Escola Normal nº 5 da cidade de Buenos Aires. Promoveu ela
direta correspondência com intelectuais ocidentais, como Decroly e Ferrière. A Província de
Santa Fé também registrou vários casos de efetivação da pedagogia escolanovista em alguns
distritos escolares, como a abertura da Escola Normal, na cidade de Rosário, e da escola
estadual Dr. Gabriel Carrasco, ambas dirigidas por Olga Cossettini. Devido a ideologia
político governamental ser discordante ao projeto de Escola Nova, na década de 50,
concretizou-se o fechamento dessas instituições (JAFELLA, 2002).
A sociedade brasileira demonstrava um cenário de transformações e mudanças na sua
economia, oriundas do processo de desenvolvimento. Dentre os setores se encontram: o
sistema de transportes, o de navegação, o de comunicação e o ferroviário. Fazia-se então
necessário, a criação, pelo Estado, de um sistema organizacional que oferecesse à população,
meios de integração e incorporação a essa realidade social brasileira, que se encontrava em
movimento de transformação. Juntamente com essa realidade social, emergiu a criação de um
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mercado nacional, que tornara imprescindível a rearticulação do poder nacional pela criação
de um Estado fortalecido em direção ao progresso31.
Como já referido anteriormente, o exemplo das experiências educacionais das nações
europeias fez com que circulasse e predominasse o discurso vigente segundo o qual a
resolução dos problemas nacionais, elevando-a à categoria de “grande nação”, seria efetivado
por meio da educação, pois, como instrumento formador, tanto intelectual quanto moral da
população, pela sua forma de atuação, diretamente em seus hábitos e costumes, serviria como
propósito na concretização do ideário de progresso nacional. Segundo Pagni (2000, p. 50), “a
expansão da instrução pública foi um meio de integrar a população à vida política do país e ao
seu projeto de transição para a modernidade capitalista”.
O campo educacional nacional brasileiro se configurou em meio a debates liberais em
torno da formação de uma nova elite32 contrária à mentalidade tradicional, formada por
bacharéis que acreditavam na ruptura com o passado pelo saber científico e positivo, pela
técnica e método como meios para a consolidação do progresso, e o fortalecimento da ordem
social. Para tanto, foi proposta a criação de instituições superiores com o objetivo da
formação cultural nacional. Juntamente com o programa de criação dos institutos superiores,
estaria um programa de educação das massas no âmbito do ensino primário e profissional.
(PAGNI, 2000).
Destarte, nesse novo cenário rumo ao progresso, a instrução tomava como proposta
uma escolarização obrigatória, laica e gratuita, configurada por um ensino de leitura e escrita
organizado, sistemático e intencional. A leitura e a escrita passam a servir como instrumento
necessário para o desenvolvimento social da nação. Segundo Mortatti (2006):
[...] os processos de ensinar e de aprender a leitura e a escrita na fase inicial
de escolarização, de crianças se apresentam como um momento de passagem
para um mundo novo_ para o Estado e para o cidadão _: o mundo público da
cultura letrada, que instaura novas formas de relação dos sujeitos entre si,
com a natureza, com a história e com o próprio Estado; um mundo novo que
instaura, enfim, novos modos e conteúdos de pensar, sentir, querer e agir.

No Brasil, ainda no final do século XIX, governantes e representantes do setor
oligárquico do estado de São Paulo, com o olhar para o sistema organizacional de ensino já

31

O progresso implicava em maior acumulação de bens materiais e de conhecimentos gerados pela ciência
comprovada ou positiva, como condição de transformação da vida social (PAGNI, 2000).
32
Com a república, a elite dirigente do país, filiada aos ideais republicanos da França e dos Estados Unidos,
encontrou um cenário nacional formado no campo econômico com base agrícola juntamente com uma emergente
economia comercial e industrial urbana (FAUSTO, 2008).
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efetivado na Europa e nos Estados Unidos, almejam uma transformação no sistema de ensino
brasileiro.
No intuito de se discutir temas relacionados ao destino educacional do país,
realizaram-se várias reuniões com a presença da intelectualidade brasileira, composta por
católicos, integralistas, liberais, socialistas e comunistas. Entre os temas, a afirmação dos
valores republicanos, a formação da elite dirigente e a causa da educação do povo (VIEIRA,
2004). Discussões, a partir de 1927, em Conferências Nacionais de Ensino33 foram
promovidas pela Associação Brasileira de Educação (ABE)34, fundada por Heitor Lyra, em
1924. Os debates eram entre os chamados renovadores da educação acerca de propostas ditas
modernizadoras em torno da reforma educacional, pois segundo Ferreira (1993, p. 5) “o
ensino brasileiro se achava em grande parte emaranhado na tradicional organização jesuítica e,
dessa forma, distanciado da realidade político-social da sociedade republicana”. Um dos fatores

de descontentamento dos intelectuais era o cenário da insuficiência da educação primária
quanto ao atendimento à demanda escolar, reprimida dos estratos sociais emergentes
(FERREIRA, 1993, p. 5).
Segundo Fernando de Azevedo (1976), a primeira sociedade de educadores de caráter
nacional instituída no Brasil, a Associação Brasileira de educação (ABE), realizou importante
papel na difusão do pensamento pedagógico europeu e norte-americano, sendo lócus de
circulação de ideias, promovendo estudos, debates, soluções referente à educação. Outra
forma de circulação de ideias entre europeus e brasileiros se deu por meio do acesso à
literatura estrangeira especializada, representada por Cleparède, Dewey, Kilpatrick, Ferrière35,
Decroly, Montessori, Binet, Durkheim, Wallon, dentre outros, promovendo o incentivo à
produção literária nacional em livros e revistas.
A Associação Brasileira de Educação (ABE) possuiu papel preponderante no debate e
divulgação das questões educacionais36, através das Conferências Nacionais, em publicações
33
34

A Associação Brasileira de Educação foi, na verdade, a primeira entidade a assumir as preocupações e
responsabilidades pelos assuntos educacionais em âmbito nacional. Seu advento foi a expressão do empenho de
um grupo de intelectuais brasileiros, interessados pelo encaminhamento de soluções para inúmeros problemas de
natureza educacional. (FERREIRA, 1993, p. 05).
35
Segundo Peres (2005), Ferrière com a proposta de divulgação o ideário da Escola Ativa, realizou viagens
durante o ano de 1930, por alguns países da América do Sul com a finalidade de proferir conferências. No total
foram 78 conferências, no qual 26 realizadas na Argentina sendo Rosário/Santa Fé, um dos locais de
conferência. Na Argentina Ferrière foi recebido pelo Presidente da República, Diretores do Ensino Primário e
Secundário, Reitores das universidades de La Plata e Buenos Aires. Quanto ao Brasil, Ferrière não conseguiu
desembarcar do navio devido aos acontecimentos desencadeados pela Revolução de 30.
36
Segundo Almeida (2009 apud NASCIMENTO; FREITAS, 2011, p.88) no ano de 1925, um ano após a
fundação da ABE, foi solicitado pelo então presidente da ABE, Cândido de Melo Leitão, aos presidentes dos
estados brasileiros o envio da legislação do ensino estadual para a organização do arquivo nacional. Esta
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de revistas e em cursos de diversos tipos. Participavam desses debates intelectuais brasileiros
de diversos campos profissionais, com o propósito de discussão sobre uma renovação
pedagógica. Nesses grupos de discussões estabeleceram-se dois movimentos: o da Escola
Nova e o da Igreja Católica (FREITAS, 2005). A nova educação atendia à nova realidade
social industrial (centros urbanos industriais), com um ensino voltado para o desenvolvimento
de habilidades práticas, preparando o homem para o trabalho. Em contrapartida, a Igreja
sofreu pressões com essa nova exigência e expectativa de formação da configuração do
homem moderno, pois seu ensino conservador era embasado no ensino confessional católico.
A Escola Nova, ao contrário da tradicional, apresentava um processo de remodelação
educacional fundamentado em uma nova concepção de ensino laico e de infância. Em relação
à nova educação, marcada pela orientação de Dewey, punha toda ênfase no ato de aprender
em detrimento da ação de ensinar; acreditava no aprender-fazendo. (SCHWARTZMAN,
1984).
Segundo Souza (2000, p. 11), discussões sobre a educação aconteciam também em
Exposições e Congressos de Instrução. Estes locais também serviram como meio de
circulação de ideias e modelos. A temática das discussões geralmente acontecia em torno dos
métodos de ensino, programas, livros, manuais didáticos, classificação dos alunos, disciplina,
distribuição de conteúdos e do emprego do tempo, mobiliário, materiais escolares, a
arquitetura, formação de professores.
Com o propósito de divulgação da Educação Nova, vários intelectuais circularam na
América Latina. Segundo Lemme (2005), ocorreram várias visitas de europeus ao Brasil o
que favoreceu a circulação de ideias. Dentre estas missões com a finalidade de organizar a
implantação, em Belo Horizonte, da Escola de Aperfeiçoamento para professores diplomados
pelas escolas normais comuns, veio Edouard Claparède37 com sua assistente Helena
Antipoff38, que acabou por radicar-se no Brasil e realizando um trabalho de destaque em
Psicologia com crianças excepcionais, sendo referenciado e seguido por um grande número de
discípulos. O fenômeno de âmbito mundial foi alimentado pela circulação de ideias.

articulação com os estados decorreu da finalidade de difundir os pilares da Educação defendidos pela ABE
saúde, moral e trabalho.
37
Importante ícone da pedagogia moderna destacou-se como crítico da pedagogia tradicional. Entendia que, a
função precípua da educação, era estar de acordo e, em harmonia com o funcionalismo da espécie. A Educação
Nova teve em Cleparède um de seus principais defensores. Colocava o aluno no centro do processo educativo e
via a criança como responsável pela sua aprendizagem. (HAMELINE; PETRAGLIA; DIAS, 2010, p. 32).
38
Nascida na Rússia, e tendo feito a formação universitária em Paris e Genebra, Antipoff veio para o Brasil em
1929, a convite do governo do Estado de Minas Gerais, para participar da implantação da reforma de ensino
conhecida como Reforma Francisco Campos - Mário Casassanta. (CAMPOS, 2003, p. 209).
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No Brasil, três intelectuais se destacaram quanto à representação e afirmação do ideal
escolanovista. A respeito destes personagens:
Alguns nomes marcariam de forma indelével esse movimento. Anísio
Teixeira, nascido em 1900, baiano, aluno de John Dewey na Universidade de
Columbia em 1929, diretor de Instrução Pública no Distrito Federal de 1931
a 1934; [...] mais tarde, secretário de Educação da Bahia [...]; Fernando de
Azevedo, nascido em 1894, diretor de Instrução Pública do Distrito Federal
(1924-30) e do estado de São Paulo (1933) [...]; Manuel Lourenço Filho,
nascido em 1897, responsável pela reforma do ensino público no Ceará na
década de 20, diretor-geral do Ensino Público em São Paulo na década de
30, organizador do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos em 1938 [...].
(SCHWARTZMAN, 1984).

O ideário escolanovista brasileiro se apresentou de forma ampla no movimento de
reorganização da instrução pública a partir da década de 20, período em que vários estados do
país apresentaram reformas na educação. Segundo Biccas (2011, p. 155), as reformas
educativas de maior destaque, de forma ordenada por período foram:
Reforma Sampaio Dória, em SP (1920); Reforma Lourenço Filho, no Ceará
(1922); Reforma Antônio Carneiro Leão, no Distrito Federal (1922);
Reforma José Augusto Bezerra de Menezes, no Rio Grande do Norte (1925);
Reforma Mário Corrêa da Costa, em Mato Grosso (1927); Reforma
Lysímaco Costa, no Paraná (1927); 1927 Reforma Francisco Campos, em
Minas Gerais (1927); Reforma Carneiro Leão, em Pernambuco (1928);
Reforma Fernando de Azevedo no Distrito Federal (1928); Reforma Anísio
Teixeira, na Bahia (1928).

Quanto ao movimento reformador:
Num apanhado geral o movimento da Escola Nova, como se sabe, significou
um processo de remodelação das instituições escolares, como consequência
da revisão crítica da problemática educacional. Em confronto com a “escola
tradicional”, em relação à qual se colocou em termos antitéticos, a Escola
Nova, se fundamenta em nova concepção sobre a infância. Esta é
considerada − contrariamente à tradição − como um estado de finalidade
intrínseca, de valor positivo, e não mais como condição transitória e inferior,
negativa, de preparo para a vida do adulto. Com esse novo fundamento se
erigirá o edifício escolanovista; a institucionalização do respeito à criança, à
sua atividade pessoal, aos seus interesses e necessidades, tais como se
manifestam nos estágios do seu “desenvolvimento natural”. (NAGLE, 1974,
p. 48-49).

Em relação ao movimento de escolarização no Brasil, o período conexo à década de
30 correspondeu ao aumento na sua demanda, pois a população analfabeta estava em torno de
80% (GALVÃO; BATISTA, 1998).
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1.3 Manifestações políticas educacionais no Brasil e Argentina (1920-1950)

A Escola Nova na Europa teve uma conotação de crítica a um modelo institucional de
ensino já instalado de forma plena. Segundo Carvalho (2000), essa foi uma das situações
problemas enfrentadas pelos renovadores educacionais que empreenderam, nos anos 20 e 30,
a implantação da nova pedagogia.
Na Argentina, segundo Ramallo (1999), com a crise mundial e a ocorrência dos
governos radicais (1916-1943), em âmbito educacional, ocorreu um descontentamento frente
ao positivismo e um movimento a favor do pensamento católico. Debates entre liberais e
católicos ocorreram frente a uma disputa de poder para ver qual corrente determinaria o
destino educacional do país.
A Escola Nova no Brasil surgiu na expectativa de mudança educacional,39 alicerçado
ao ideal de construção de uma nação republicana formada por uma sociedade que atendesse
ao formato urbano-industrial, voltado ao ideal de democracia social e econômica. Para que
esse ideal integrasse o imaginário populacional, fez-se necessária uma política traçada pelas
elites governantes na formação de uma mentalidade nacional favorável. Segundo Paulilo
(2007), a educação, dentro da perspectiva liberal, possibilitaria uma mobilidade social, que
em uma perspectiva democrática de educação para todos, permitiria igualdade de
oportunidade. Nesse movimento, intelectuais da educação detinham outra tarefa, a de
secularizar a cultura, levando a escola como patrimônio público fora das rédeas da Igreja.
Para tanto, necessitava-se de um novo tipo de educador que estivesse moldado dentro da
expectativa moderna de sociedade, na qual se era valorizada a ciência, a indústria e a
democracia. A formação inicial desse perfil de educador aconteceu pela criação dos Institutos
de Educação, que ofereciam todos os meios preparatórios para a formação desse profissional
da educação (NUNES, 2011, p. 4).
As Reformas educativas estaduais tiveram como propósito a organização escolar,
legitimando os meios e estruturas necessárias para o desempenho educacional nos moldes da
pedagogia moderna. Vale lembrar que, apesar da legislação normatizar métodos, estruturas e
funcionamento da vida escolar, a realidade local do cotidiano escolar traduz-se no que destas
39

Ainda no final do séc. XIX, muitos dos preceitos da pedagogia moderna já se faziam presente entre as práticas,
antes das reformas educativas no Brasil a partir da década de 20 como o ato de intuir como o e de observar na
construção do conhecimento do aluno ressaltado por Vidal (2003, p. 497).
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normativas se foi apropriado e modificado de acordo com o movimento cultural local. Esse
debate do que foi legitimado como modelo de educação republicana, do que foi considerado
como agente (re)formador de um novo tempo, uma nova era; e o que desse modelo realmente
fora efetivado, traz reflexões sobre o que de fato representou a Escola Nova no movimento
republicano. Nessa tensão política ideológica, diferentes grupos buscaram influenciar o que
seria determinado no programa escolar, como currículos, orientações pedagógicas, produção
de materiais e todo material referente às normativas do trabalho educativo, pois a educação,
naquele período representava a força determinante do destino nacional, portanto, falar de
educação era falar da nação (FREITAS, 2005, p. 166).
Nesses debates polarizaram-se pela ideologia, dois grupos: católicos e liberais40. Não
havia um pensamento fechado para cada grupo, sendo que muitos identificados como
pertencentes a um grupo, em determinadas discussões, discordavam de pontos ideológicos, o
que gerava conflitos quanto à formação de um discurso único educacional. Havia os
defensores da escola pública e os guardiões da iniciativa privada; os que punham toda a
ênfase na formação das elites e os que davam prioridade à educação popular; os que preferiam
a educação humanística sobre a técnica; os que defendiam o ensino universal contra os que
preferiam escolas distintas para cada setor da sociedade; os que se preocupavam com o
conteúdo ético e ideológico do ensino contra os que favoreciam o ensino agnóstico e leigo. A
partir da década de 30, com a Nova República, a educação passa a ter uma conotação maior
dentro

do

campo

político,

sendo

arena

de

tensões

e

de

disputa

ideológica.

(SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 1984).
Um tema polêmico durante o movimento escolanovista foi a laicidade estabelecida a
partir da Constituição de 1891. A tradição, marcada pela presença do ensino religioso católico
na escola pública brasileira, requeria a negação da proposta de uma escola laica, neutra. Em
contrapartida, os liberais descaracterizavam o ensino tradicional. Fernando de Azevedo, um
dos defensores da laicidade, segundo Schueler e Magaldi (2008), em seu livro Cultura
Brasileira, atribuiu à tradição a descentralização e a irregularidade na constituição dos
sistemas escolares estaduais.
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Em busca de um papel político, que se adequasse ao pensamento racional do período, a Igreja reconstruía seu
discurso a partir da proposta de uma sociologia cristã, em que a família seria a base da sociedade e não o
indivíduo, nem o Estado. A educação seria o campo articulador entre doutrina e prática. (SCHWARTZMAN;
BOMENY; COSTA, 1984). Para os liberais, caberia ao Estado o controle das ciências positivas, sendo
incumbência da Igreja e da família a formação moral e religiosa. (LEAL; PINTO; PIMENTEL, 2000).
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No Brasil, após a Reforma de Caetano de Campos de 1890, fomentou-se no país um
discurso de implantação de um modelo escolar compromissado com a erradicação do
analfabetismo e com a promoção de formação do cidadão republicano. Com este intuito,
decreta-se, em 8 de dezembro de 1920, a Reforma Sampaio Dória, constituindo suas
propostas como referencial no debate sobre a democratização da escola brasileira, por todo o
século XX (CARVALHO, 2011). Na sequência, em todos os estados do país, sucederam-se
reformas na instrução pública com o objetivo maior de alicerçar a educação nacional aos
moldes da moderna pedagogia.
Para Antunha (s.d., p. 236 apud CARVALHO, 2011) a Reforma Sampaio Dória
ganhou relevância por produzir, com sua sanção, agitação de ideias dentro do
desenvolvimento da história da educação paulista, que vieram a redefinir o debate sobre
política educacional no país a partir dos anos 20. Nagle (1974) caracterizou o período
reformista no país, entre a década de 20 e 30, como movimento de renovação educacional
dentro de uma perspectiva democrática e republicana. Essa perspectiva abordada por Nagle
sobre a Reforma teve o intuito de discutir a importância histórica da implantação de uma nova
proposta de ensino voltada aos princípios republicanos e democráticos, embasados no ideal
nacionalista. Carvalho (2011) discute, que tal democratização, possibilitada pela reforma, da
maneira como foi implantada, definiu uma desqualificação no ensino decorrente da redução
do tempo escolar e do tempo de ensino reduzido, de quatro, para dois anos no ensino
elementar41. Retrata que, com a intenção maior da erradicação do analfabetismo, a solução
encontrada pelo reformador foi a de oportunizar o acesso à educação, aumentando, na escola,
a quantidade de turnos, passando para três, juntamente com a redução do tempo escolar.
Segundo Heládio Antunha (apud CARVALHO, 2011), atendendo ao intuito maior do
acesso à educação, as medidas tomadas pela Reforma foram no sentido de organizar o sistema
educacional, adequando-o a esse objetivo42.
A Reforma, embasada nas ideias de Spencer, em relação à Reforma de Caetano de
Campos, trouxe como uma das ampliações pedagógica, o método de intuição analítica43,
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Segundo Cavaliere, dentro do contexto dos estudos sobre tempo e escola, julga-se importante buscar, no
processo de formação do sistema escolar brasileiro, os momentos em que se constituiu a tendência, que
prevaleceu durante toda a segunda metade do século XX, de uma escola pública mínima, isto é, freqüentemente
com cerca de apenas três horas diárias de aula em cinco dias semanais. (CAVALIERE, 2010, p.29).
42
Para tanto, com este fim, medidas foram adotadas na Reforma como: redução da obrigatoriedade e gratuidade
da freqüência na escola primária; unificação das escolas isoladas ao tipo único de dois anos; redistribuição de
professores de 3º e 4º anos, que ficavam em disponibilidade, para as novas classes alfabetizadoras de 1º e 2º anos
a serem formadas; desdobramento das escolas isoladas e também do trabalho do professor das escolas em que
fosse excessiva a matrícula e no caso de não haver condições para a existência de dois professores.
(CARVALHO, 2011, p.10-11).
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embasado na ciência experimental e no ideário nacionalista44. Essa reforma foi ponto de
partida para as outras que surgiram em todo o país, tendo como proposta maior, a pedagogia
moderna (CARVALHO, 2007).
No Brasil, com a Reforma da Instrução em São Paulo, teve início a busca por novas
propostas, sendo uma das propostas conciliar os tipos já conhecidos para o ensino da leitura e
escrita utilizando os métodos mistos (analítico-sintético ou vice-versa), no sentido de serem
rápidos e eficientes e também, pela adoção do método global. A adoção do método apropriado
para o ensino da leitura e escrita, também ganhou espaço entre as discussões, e a alfabetização
se enquadrou dentro de um processo metodológico conforme afirmação:
[...] disseminação, repercussão e institucionalização das então novas e
revolucionárias bases psicológicas da alfabetização contidas no livro testes
ABC para verificação a maturidade necessária ao aprendizado da leitura e
escrita (1934), escrito por M. B. Lourenço Filho. [...] Vai-se, assim,
constituindo um ecletismo processual e conceitual em alfabetização45, de
acordo com o qual a alfabetização envolve obrigatoriamente uma questão de
“medida”, e o método de ensino se subordina ao nível de maturidade das
crianças em classes homogêneas. A escrita continuou sendo entendida como
uma questão de habilidade caligráfica e ortográfica, que devia ser ensinada
simultaneamente à habilidade de leitura; o aprendizado de ambas demandava
um “período preparatório”, que consistia em exercícios de discriminação e
coordenação viso-motora e auditivo-motora, posição de corpo e membros,
dentre outros. (MORTATTI, 2006, p. 9).

Como já assinalado, o país, depois da Reforma de Sampaio Dória, iniciou um
movimento de reformas educativas tomando como referencial a reforma paulista de Sampaio.
Muitos dirigentes de outros estados, para se apropriar e se inteirar da proposta moderna de
educação, enviaram professores para São Paulo a fim de adquirir as novas ideias sobre o
programa escolar, ou solicitavam ao presidente do Estado de São Paulo, a vinda de
normalistas aos seus estados com o mesmo fim. É o que ocorreu no Ceará que, após a
promulgação da Reforma Sampaio Dória, foi idealizada a realização de uma Reforma na
Instrução Pública no Ceará. Castelo (1970 apud CAVALCANTE, 2011, p. 32) disserta que,
43

Segundo Dória, o método de intuição analítica correspondia ao método preferido por William James, que o
denominava de analítico. Acreditava ser “[...] um processo metódico de passagem da visão sincrética para a
sintética, mediada pelos processos analíticos”. Dória acreditava que o ensino com essa metodologia somado com
os fatores qualitativos a favor da escola faria com que o aluno tivesse o interesse desejado dispensando as
repreensões e castigos. (CARVALHO, 2011, p. 21).
44
Dentre as medidas na Reforma, as relacionadas a nacionalização do ensino se fizeram presentes. A formação
de uma identidade nacional pelos imigrantes foi ditada através da alfabetização, no qual teriam que aprender a
língua nacional _o português e cursar a matéria Educação moral e cívica nas escolas estrangeiras, também como
Geografia e a História do Brasil ministrada por professores brasileiros natos, respeitando também as datas
comemorativas e os feriados nacionais. Outro fator empregado com o fim de nacionalização foi o escotismo.
(CARVALHO, 2011, p. 11).
45
Segundo Mortatti (2006, p.08) “já no final da década de 1910, que o termo “alfabetização” começa a ser
utilizado para se referir ao ensino inicial da leitura e da escrita”.
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o ideário da efetivação de uma reforma educacional decorreu do descontentamento de
políticos e intelectuais sobre o sistema escolar, que discutiram sobre uma possível
reorganização na instrução pública, nos moldes modernos de educação, como ocorrido em
São Paulo.
Segundo Cavalcante (2011), para tal empreitada designou-se o então presidente do
estado do Ceará, a partir de 1920, Justiniano de Serpa, que incluiu entre seus projetos
governamentais a reforma educacional. Com esse intuito, solicitou a Washington Luís, então
presidente de São Paulo, o envio de um normalista efetivar, em primeiro plano, a reforma do
ensino na Escola Normal do Ceará. Foi, então, designado para tal empreitada o jovem
Lourenço Filho, que foi bem sucedido na Reforma da Escola Normal do Ceará com a
implantação da pedagogia moderna, já idealizada em Piracicaba. Com o seu sucesso, foi ele
convidado, por Justiniano de Serpa, a dirigir a Reforma da Instrução Pública daquele estado.
No ano de 1923, enquanto a reforma já estava em andamento, Justiniano faleceu, e em
função de disputas partidárias a reforma fora interrompida. Lourenço Filho retornou a São
Paulo, mas sua atuação se fez refletir nos trabalhos subsequentes embasados dentro dessa
proposta educacional. Em seu período de atuação no Ceará, divulgou e atuou dentro da
perspectiva da Escola Ativa, colhidas em leituras de obras estrangeiras e nacionais dessa
temática46. Como uma de suas mais destacadas produções, contribuiu com o pensamento
escolanovista através da obra Introdução ao estudo da escola nova: bases, sistemas e
diretrizes da pedagogia contemporânea, na qual apontou diversas contribuições pedagógicas
ao ensino moderno (CAVALCANTE, 2011).
Concomitante à reforma no Ceará, Carneiro Leão, no Distrito Federal, idealizou a
Reforma no Distrito Federal. Segundo Paulilo (2011), ela teve como personagem principal
Carneiro Leão, embora seu sucessor, Renato Jardim, ao assumir o cargo de diretor da
Instrução Pública, não considerou seus feitos, avaliando-os como nada favoráveis, pois
afirmava a falta de uma sistematização do aparelho do ensino público, relatando que o ensino
que encontrara não contemplava a moderna concepção de ensino necessário à vida moderna.
Fernando de Azevedo, ao assumir o mesmo cargo, após Renato Jardim, expressou, em
solenidade, o reconhecimento das atividades de Carneiro Leão como tentativa de remodelação
dos programas das escolas primárias em bases novas e a preocupação com os problemas de
higiene social e de educação física, assim como da ação educativa e reformadora da escola
46

Lourenço Filho, sujeito atuante em difundir o pensamento da Educação Nova, na função de organizador e
diretor da Biblioteca de Educação da Companhia Melhoramentos de São Paulo (destinada a professores
primários e secundários, normalistas e estudantes), em 1929, possibilitou a tradução da obra de Ferrière
intitulada de Lei biogenética e a Escola Ativa, na qual a Apresentação foi escrita por ele. (PERES, 2002).
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sobre a sociedade. Como produto de suas idealizações, Carneiro Leão produziu a obra O
ensino na capital, na qual arrolava os itens necessários para uma escola primária de
qualidade, como o aumento do tempo de escolaridade, incentivo para promoção da
permanência do aluno na escola, prédios e materiais necessário para o ensino, defendendo
também a implantação de escola única (ensino uniforme e integral para todos). Em relação ao
ideário da Reforma Carneiro Leão, no período de 1922 a 1926, foi formatada dentre os
princípios dos métodos ativos, com a criação de cursos especiais de formação em serviço e
implantaram-se serviços de assistência escolar, possibilitando a aplicação dos testes de
aptidão e aprendizagem. Outro fato condizente com seu ideal de educação foi o aumento do
período de escolaridade para sete anos (PAULILO, 2011).
Com o ideal contrário à implantação da escola única47, surge de forma
contemporânea Anísio Teixeira como Inspetor de Instrução Pública48 da Bahia. Segundo
Rocha (2011), a pedido do então governador Goés Calmon, elaborou-se uma Comissão de
Instrução composta por autoridades políticas e ligada ao ensino público e privado, com a
finalidade de elaborar uma legislação que regulamentasse o ensino, tendo em vista sua
melhoria. A primeira proposta foi levada em votação no ano de 1924, transformando-se em
projeto no ano de 1925 e sendo finalmente concluído na Lei n. 1.846, de 14 de agosto de
1925, regulamentando a Reforma da Instrução Pública da Bahia, e após quatro meses, o
Decreto n. 4.218 referente ao Regulamento do Ensino Primário e Normal. No mesmo ano foi
criada a Diretoria Geral de Instrução, substituindo a Inspetoria de Ensino sendo então Anísio
Teixeira o responsável pelo gerenciamento do ensino em todas suas estâncias no estado da
Bahia.
Baseado nas ideias de Dewey, Anísio acreditava na escola democrática, na qual o
ensino deveria articular-se entre a vontade e a ação. Para tanto, segundo Rocha (2011, p. 7273), o programa escolar do ensino primário tinha como por finalidade de trabalhar os
fundamentos que seriam ler, escrever e contar acrescidos de estudos de Geografia, História,
Ciências Naturais e suas aplicações nas indústrias locais, Agricultura, Desenho, Trabalhos
Manuais49 e Domésticos, Música, Educação Física, Educação Cívica. As disciplinas Desenho
47

Para Anísio, o ideal de uma escola única para todos não se efetivaria devido às variantes encontradas na
sociedade e no homem, pois percebia que as diferenças individuais, culturais, cognitivas são fatores não
niveladores. O interesse maior dessa proposta estaria na monopolização do ensino pelo Estado, desrespeitando o
respeito à liberdade de ensino. Acreditava que este aparelho deveria servir a família e não o contrário. (ROCHA
2011, p.65-66).
48
O Inspetor Geral detinha a responsabilidade de acompanhar e fornecer apoio e subsídios ao bom
funcionamento do ensino.
49
Segundo Omer Buyse (apud ROCHA 2010, p. 72), a matéria Trabalhos Manuais dentro do currículo escolar
tinha por base a Psicologia no qual todo movimento consciente proveria de uma excitação das células motoras do
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e Trabalhos Manuais, para Anísio, tinham um grande valor, pois possibilitava ao aluno o
desenvolvimento de sua realização pessoal. Atendendo ao modelo pedagógico moderno,
algumas escolas do estado passaram pela experiência dos testes psicológicos de ensino, com a
intenção de melhor organizar as classes.
Um dos aspectos que destaca Anísio Teixeira no cenário brasileiro, como agente da
pedagogia moderna, foi preconizar a educação como democrática, fundamentada no ensino
ativo, no qual as crianças aprenderiam pela experiência, ou seja, pelo fazer. Devia-se
considerar no processo educativo, as vivências e conhecimentos adquiridos, aliados à
espontaneidade, o que proporcionaria vontade e interesse. Esse olhar educacional de Anísio
foi adquirido entre obras e viagens aos Estados Unidos, no qual graduou, segundo Rocha
(2011, p. 79), no Teachers College, recebendo o título de Master of Arts.
Uma das preocupações de Anísio em sua gestão foi com a formação de professores,
pois muitos dos regentes das escolas, muitas delas isoladas, não possuíam formação pela
Escola Normal, e o funcionamento escolar acontecia de acordo com a conveniência dos
professores e alunos, sem uma organização de ensino, sem horários, nem programas, sem
estrutura e apoio, por não serem fiscalizadas. Para tanto, em 1927, Anísio promoveu um curso
para os professores da capital e interior, com o intuito de propiciar uma orientação moderna
ao ensino primário baiano e ressaltar a importância da reforma educacional da Bahia. Nesse
curso, os professores seguiram o seguinte programa: orientação moderna do ensino primário;
finalidade e correlação entre as suas diversas disciplinas; orientação profissional pela escola;
saúde e higiene na escola; pedologia. O ensino primário deveria se pautar pela ação, interesse
da criança, preparando-a para a vida adulta. (ABREU, 1960, p. 75).
A efetivação do ideário reformista de Anísio, nas escolas primárias da Bahia, não se
concretizou da forma, por ele pensada. Esse fato decorreu da situação precária da educação
primária baiana e do não apoio político, composto, em sua maioria, por conservadores. Dentre
suas propostas, concretizou a ampliação da matrícula nas escolas primárias, a introdução de
inovações curriculares na escola primária e na Escola Normal, somando ao programa escolar,
a matéria de Desenho e Trabalhos Manuais. Anísio, em sua gestão também realizou cursos de
formação de professores; aplicação, em algumas escolas, de testes psicológicos; seriação nas
escolas e melhoria, em alguns prédios, das instalações prediais escolares. (ABREU, p. 80).

cérebro. O movimento é resultante do pensamento e da vontade. As variantes na ação motora auxiliam a
receptividade do cérebro permitindo um desenvolvimento na sensibilidade e na percepção o que promove o
pensamento e a fortificação da vontade.
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Em Sergipe, a preocupação com a problemática referente ao ensino não foi diferente
dos outros estados brasileiros. Segundo Almeida (2009), a difusão do ideário escolanovista
em Sergipe decorreu em função do importante papel realizado pelos inspetores escolares, pois
deram apoio, não somente ao andamento da instituição escolar, mas também aos professores,
inserindo-os nos fundamentos da Escola Nova. Outro fator de importância foi o da
organização das reuniões pedagógicas, realizadas bimestralmente nos grupos escolares, com a
finalidade de atualização dos professores aos informes sobre o ideário escolanovista
(NASCIMENTO; FREITAS, 2010).
A Associação Brasileira de Educação (ABE), também foi um forte articulador e apoio
para os intelectuais sergipanos, com o diálogo sobre questões educacionais. Espelhando-se da
iniciativa de discussões sobre a educação, Helvécio de Andrade criou, em 1934, a Associação
Sergipana de Educação (ASE).
De acordo com Miguel (2011), o espírito da Escola Nova incidiu no Paraná a partir
de 1920, perdurando até 1961, com a multiplicação das escolas no estado do Paraná. A
influência escolanovista no estado surgiu pela chegada de professores paulistas dentre os
quais, Cesar Prieto Martinez, normalista que ocupou o cargo de Inspetor Geral do Ensino que
veio, com seu ideário de educação nova, a influenciar o ensino do estado. Suas medidas
pautaram-se na organização da rede de ensino. O processo educativo nas escolas seguia os
pressupostos escolanovistas fundamentados na Psicologia, Biologia e Sociologia. Os
professores, em acompanhamento aos alunos, deveriam registrar, em fichas, dados sobre a
vida intelectual, afetiva, além de dados biométricos e de ocorrência diária. Esse registro tinha
por finalidade perceber as necessidades de cada aluno (MIGUEL, 2011, p. 131).
Com tal ideal, o Rio Grande do Norte, nas primeiras décadas do século XX, foi palco
de reformulações educacionais do ensino primário pautadas em um novo programa de ensino,
no qual uma proposta que se fez notada foi a multiplicação das escolas50 no estado e a
preocupação com a formação dos professores.
Segundo Biccas (2011), em Minas Gerais, a partir do governo de Mello Viana em
1924, o estado avançou em sua modernização, com o incentivo a indústria e comércio e com a
construção de estradas de ferro. Outro propósito inicial foi o decreto de um Programa de
Ensino Primário regulamentando o ensino estadual. Investiu também na expansão das escolas
primárias, criando várias modalidades de ensino, como as escolas ambulantes (escolas em que
o professor era deslocado, geralmente em locais distantes das cidades, para que os alunos
50

As escolas foram realocadas para os lugares com maior incidência populacional em grupos escolares, escolas
isoladas e rudimentares. (ARAÚJO, 2011).
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tivessem acesso ao ensino) e a criação do jardim da infância e da escola maternal. Para a
formação dos professores, foram criados o Curso Normal e um Curso Normal Superior. Com
o novo governo de Antonio Carlos de Andrada, Francisco Campos assumiu como diretor da
Instrução Pública. A Reforma Francisco Campos teve por objetivo retomar a hegemonia
política e de introduzir mudanças no campo educacional, buscando melhoria na qualidade de
ensino. Preocupou-se com a divulgação e circulação dos novos métodos e técnicas
educacionais, promovendo a qualificação dos professores.
Para tanto, convocou o I Congresso de Instrução Primária de Minas Gerais, com a
finalidade de apropriação, pelos professores, do ideário moderno de educação embasado nos
ideais preconizado pelos representantes da escola ativa que circulavam pelo país, embasados
em Dewey, Kilpatrick, Decroly, Claparède, entre outros estrangeiros. Para a formação
docente foi criado um Curso de Aplicação, moldado nos princípios da teoria moderna de
ensino, qualificando o professorado mineiro.
A Reforma no Distrito Federal ocorreu a partir de 1927, teve à frente um personagem
que se destacou dentro da realidade educacional no país pela sua participação ativa nas
discussões do campo educacional51. Como diretor geral da instrução pública, Fernando de
Azevedo preocupou-se com a organização do sistema de ensino, estabelecendo uma
renovação nos métodos dentro dos princípios escolanovistas, conformado num sistema de
escolar focado na comunidade, na escola única e na escola do trabalho. A educação seria
identificada como “elemento de higienização, de eugenia e, portanto, de civilização do país”.
(CAMARA, 2011, p. 181).
A Reforma configurou-se em normativas que objetivaram uma transformação
pedagógica (centradas em natureza, trabalho e sociedade). A escola teria a função primordial
de integrar e preparar o homem para a vida social pelo trabalho adequado à região a que
pertence. Anexado a esse ideal, o ensino foi pautado na psicologia, biologia e higiene e nos
valores morais e nacionalistas de ensino.
Em Pernambuco, a Reforma da Instrução Pública ocorreu no ano de 1928, no governo
de Estácio Coimbra, sendo efetivada por Carneiro Leão, cujo ideário preconizou a educação
como instrumento republicano e democrático, pois proporcionaria ao povo brasileiro a
oportunidade, via escola, de mobilidade social. A Reforma embasava-se no ideal moderno de
educação, apresentando dentre seus elementos a racionalidade, o cientificismo do ensino, os
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Azevedo, ativo na divulgação de seus propósitos liberais, foi membro da Associação Brasileira de Educação
(ABE), da Sociedade Brasileira Eugênica de São Paulo, da Comissão organizadora de Quinto Congresso
Americano da Criança e redator do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. (CAMARA, 2011, p.181-182).
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cuidados com a saúde, o controle exercido em todos os níveis do sistema escolar. Quanto à
implantação da Reforma, foram convidados professores paulistas, mas a escassez de recursos
financeiros, juntamente com a queda da gerência de Estácio Coimbra, em Pernambuco, fez
com que a Reforma não se concretizasse dentro de sua amplitude. Outro fator foi a Revolução
de 1930, que nomeou interventores que modificaram a equipe de educação (ARAÚJO, 2011).
Em todas as reformas ocorreram convergências, como a cientificização das práticas
educativas, fator que permitiria ao professor sua especialização e legitimação como educador;
a formação de professores; a construção de novas escolas e estruturação das já existentes; a
necessidade de inspetor para auxílio no andamento escolar; estruturar materialmente as salas
para o desempenho do ensino; programa escolar embasado nos métodos ativos de educação.
Segundo Schueler e Magaldi (2008, p. 20), as reformas educacionais dos anos 1920/1930 não
efetivaram totalmente as proposições feitas para a escola primária e a ruptura absoluta com
aspectos tradicionais já existentes na educação. Como exemplo, a ocorrência da hibridação
entre as gramáticas52 e a adoção do retorno do ensino religiosa nas escolas públicas de Minas
Gerais, sinalizando o conservadorismo presente na sociedade.
Nesse panorama, em que a educação se destaca como elemento inovador e formador,
foi criado o Ministério da Educação e Saúde, tendo como ministro Francisco Campos,
integrante do movimento de modernização do ensino. No intuito de se definir uma política
nacional voltada aos problemas educacionais, a ABE realizou, no Rio de Janeiro, no ano de
1931, a IV Conferência Nacional de Educação, realizada em dezembro de 1931, apresentando
como tema central de discussão: As grandes diretrizes da educação popular. Segundo Freitas
(2005, p. 169), nesse evento Nóbrega da Cunha anunciou a produção de um documento
denominado de Manifesto dos pioneiros da educação nova, dirigido ao governo e ao povo.
Propunha a publicação do mesmo, o mais tardar, em dois meses. Esse documento
representaria, segundo Freitas (2005, p. 170), a “divisão de águas”.
O documento redigido por Fernando de Azevedo sob o título de Manifesto dos
Pioneiros da Educação Nova foi concluído e aprovado pela Conferência, com 26
assinaturas53, e divulgado pela imprensa em 1932, no qual propunha a reconstrução
educacional dentro de uma perspectiva coletiva na defesa de princípios gerais de educação:
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Diana Vidal (org.). Grupos escolares: cultura escolar primária e escolarização da infância no Brasil
(1893-1971). Campinas, Mercado das Letras, 2006, p. 11.
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educação pública, laica, gratuita, obrigatória, única. Nesse documento, a educação nova
assumia um caráter biológico, pois considerava que o indivíduo tinha direito de ser educado
até onde suas aptidões naturais lhe permitissem, sendo fator independente do campo
econômico ou social. Destacava também orientações e finalidades: educação como direito de
todos; em direito, a escola deveria ser única, obrigatória até certa idade, gratuita, laica e
presente a coeducação; a intervenção do Estado em todos os níveis e modalidades de
educação e ensino; organização dos serviços e dos sistemas de educação e ensino; concepção
de educação natural; metodologia e processos de ensino voltados às propostas modernas de
ensino; a educação e o ensino devem seguir planos definidos por um sistema de ensino;
professores de todos os níveis devem ser qualificados (LEMME, 2005).

1.4 Mato Grosso e Santa Fé: reformas escolanovista

Em Mato Grosso, a partir dos Regulamentos de Instrução Pública Primária vigente
após a República, destaca-se a Reforma da Instrução Pública Primária de 1927, como a
reforma que legitimou o escolanovismo no Estado. Em Santa Fé, esse ideário se anunciou a
partir da promulgação, em 1921, da Constituição da Província de Santa Fé e, sucessivamente,
pela inserção dos métodos ativos, sancionados em 1935 pela Ley de Educación Común,
Normal y Especial de la Provincia de Santa Fe (nº 2.364), sendo os preceitos escolanovista
presentes também na Constituição da Província de Santa Fé, datada de 1949.
No Brasil, o movimento de mudança teve início com a reforma Caetano de Campos,
como já dito, datada de (1890-1892). Com a nova proposta legitimada por regulamento,
atribuindo novo formato às escolas, pela criação, por meio do Decreto nº 248, de 26/07/ 1894,
dos Grupos Escolares, vindo a ser, nas primeiras décadas da República, o modelo de ensino
público escolar paulista (RODRIGUES, 2009). Foi referenciado como modelo da Reforma da
Instrução Pública de Mato Grosso, em 1910, como afirmado em estudos já efetivados
(ALVES, 2001; REIS, 2006; JACOMELI, 1998; SIQUEIRA, 2000; ARAUJO, 1997). O método

adotado era o intuitivo. A observação e a atividade natural da criança eram fatores importantes
para a relação ensino-aprendizagem e o saber-fazer (CARVALHO, 2000). Em relação ao
ensino primário, a ideologia de progresso era revestida de função utilitarista, sendo
instrumento indispensável ao desenvolvimento capitalista. Essa assertiva foi traduzida no
discurso de Caetano de Campos:
[...] tendo a educação um fim utilitário, a escola fornece o conhecimento que
é possível sem fadiga cerebral para o discípulo, mas sem apregoar a
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pretensão de ensinar tudo quanto pode exigir o filósofo provecto. O fim da
escola é mais modesto. Ensinar a pensar corretamente e com energia mental:
eis seu melhor benefício [...] Seu fim é preparar o menino para receber as
lições da natureza sem incapacidade, sem ignorância, sem teimosa
desobediência, sob pena de sofrer o castigo que suas leis menosprezadas nos
impõem [...] (REIS FILHO, 1974, p. 75).

No início do séc. XX, em Mato Grosso, foi verificada a presença de várias reformas
educacionais, dos anos de 1891, 1896, 1910 e 1927. Segundo Jacomeli (1998), as três
primeiras focavam a efetivação dos preceitos do ideário liberal. A Reforma de 1927, embora
prescrevesse entre suas normativas alguns elementos já prescritos de reformas anteriores,
caracterizou-se como detentora de um diferencial político-educacional, determinado por um
ideal nacional de renovação pedagógica e de nacionalismo, também anunciado nas reformas
educativas dos outros estados, que se sucederam a partir dos anos 20.
A primeira reforma, a de 1891, estabeleceu normativas para o ensino primário e
secundário; a segunda, de 1896, deu continuidade e complementação à de 1891, enfatizando o
tratamento e solução de problemas provenientes do Império, dentre eles as possibilidades de
recursos no atendimento à instrução pública; fiscalização para melhor efetivação do trabalho;
qualificação dos professores e construção de prédios escolares (ALVES, 2001). Alguns dos
problemas existentes na educação foram indicados em relatório datado de 13 de maio de
1907, apresentado pelo Presidente de Estado à Assembleia Legislativa:
As nossas escolas públicas, regidas em geral por professores mal preparados
e sem a indispensável vocação para o magistério, estão longe de satisfazer as
necessidades do ensino, da educação da infância que as frequente. E isto se
dá aqui na Capital, muito mais grave é o mal no interior, como vos é
desconhecido. (MATO GROSSO, Relatório...1908).

Segundo Jacomeli (1998), o modo de apropriação do modelo paulista de educação já
se fazia presente em Mato Grosso desde a reforma de 1896, mas o contato entre paulistas e
mato-grossenses ocorreu com a vinda de normalistas paulistas para a elaboração da Reforma
da Instrução Pública de 1910.
Dentro dessa perspectiva nacional de erradicação do analfabetismo, o governador do
estado, Cel. Pedro Celestino Corrêa da Costa, contratou paulistas para a implantação dessa
reforma, dentre eles: Leowigildo Martins de Mello, Gustavo Kuhlmann e Waldomiro de
Oliveira Campos, que assumiram, em 1910, a Reforma Educacional do Ensino Primário de
Mato Grosso. Manteve-se ainda presente nessa reforma o ideário educacional da gratuidade,
da obrigatoriedade, da laicidade e coeducação.
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A reforma apresentou oficialmente a criação do primeiro Grupo Escolar54, sendo que,
em Mato Grosso foi ele criado oficialmente, porém sem êxito, em 1908, pela lei nº 8 (REIS,
2006).
O modelo de Grupo Escolar instituído em Mato Grosso foi referenciado pelo modelo
paulista, a partir de 1890. Segundo Vidal (2005), os Grupos Escolares eram monumentais,
divididos em um ou dois pavimentos, com 4 a 10 classes, biblioteca escolar, museu escolar,
sala de professores e administração.
Leowigildo Martins Mello definiu:
O Grupo Escolar é um curso primário, seriado em quatro classes distintas
para ambos os sexos. Por classes, primeira, segunda, terceira e quarta
distribuem-se gradativamente, os conhecimentos que constituem a instrução
primária, propriamente dita. As matérias ensinadas da primeira à quarta
classe obedecem a um plano uniforme, de tal natureza que o educando, ao
iniciar o seu curso na primeira classe obedecem a um plano uniforme, de tal
natureza que o educando, ao iniciar o seu curso na primeira classe, recebe
conhecimentos dosados pedagogicamente, de todas as disciplinas
consagradas no programa geral do Grupo Escolar. O Grupo Escolar
apresenta uma uniformidade perfeita em suas aulas e impossibilita
completamente o desenvolvimento maior de uns em prejuízos de outros
conhecimentos. (REIS, 2006, p. 40).

Durante o percurso de transição entre a Reforma de 1910 e 1927, Mato Grosso, nesste
período, caracterizou-se por um contexto econômico definido pela extração da borracha que,
além da atividade agrária e de mineração, se apresentou como fonte de renda para o Estado.
Para o escoamento da produção, além do realizado pela Bacia Platina, Mato Grosso já
dispunha de uma estrada de ferro finalizada em 1914, a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil,
permitindo o acesso à região central do estado de São Paulo, a partir de Bauru até a divisa
com a Bolívia, em Corumbá. A ferrovia proporcionou ao estado de Mato Grosso um período
de enriquecimento, ampliando a indústria ervateira (CORREA FILHO, 1994).
Segundo (REIS, 2006), em relação à criação de novas escolas, os Grupos Escolares,
em Mato Grosso foram criados apenas em cidades mais desenvolvidas economicamente,
atendendo a uma população mais elitizada, pois, sua frequência regular dependia de certa
estrutura, como uniformes, materiais escolares, transporte, itens que, para a maioria da
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Os Grupos Escolares, considerados como superior às escolas unitárias (isoladas), pela sua estrutura física
monumental e pela sua organização pedagógica, consolidavam os projetos políticos educativos da República.
Segundo Diana (2005), os Grupos Escolares se consolidaram no país como representação da escola pública
elementar, sendo considerada como escola de verdade.
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população pobre urbana não conseguia suprir, embora a educação estivesse institucionalizada
como gratuita e obrigatória. Dentro dessa visão, em 16 de outubro de 1908, Pedro Celestino
Corrêa da Costa, logo após ser nomeado governador, Resolução nº 508, autorizou a criação de
novas escolas e de três grupos escolares, sendo dois para o distrito de Cuiabá e um para
Corumbá (MARCÍLIO, 1963).
Por estes fatores, Reis (2006) afirma que, nestes centros mais urbanizados não havia
um movimento social no sentido da criação de novos grupos escolares em Mato Grosso.
Nesse período, observou-se a necessidade de expansão de escolas isoladas (rurais) em
atendimento à população rural. Segundo Philogonio de Paula Corrêa (MATO GROSSO,
1915, p. 103), “as escolas isoladas e particulares nem têm programa escrito, ficando o
desenvolvimento das matérias ao critério dos professores que podem ser esforçados ou não. A
fiscalização para elas tem sido quase nula...”
Em relação ao cenário de Mato Grosso, segundo Jacomeli (1998):
O que o diferenciava dos outros Estados era o seu papel na divisão regional do
trabalho, que fez com que a implantação do ideário se adequasse às formas de
produção e reprodução da vida material da região. [...] A sua especificidade
econômica, a pecuária extensiva, não representava a forma mais avançada da
economia brasileira que estava se solidificando em bases industriais, como eram os
casos de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Como a
produção das ideias não se desvincula das atividades materiais dos homens, em
Mato Grosso a forma específica da implantação e expansão da instrução pública na
Primeira República relacionou-se com o próprio desenvolvimento econômico
regional que, por sua vez, também determinou especificamente o avanço político e
social.

Outro elemento representativo da modernidade em Mato Grosso foi o da instrução.
Dentro do discurso nacional55 e regional a instrução firmava-se como item necessário ao
alcance da modernidade, pois um povo instruído fazia-se preparado para representar o novo
papel de homem moderno, operacional, nesse novo universo industrial. Em Mato Grosso, o
presidente Dom Aquino Corrêa (1920), discorria que não adiantava somente a multiplicação
de escolas, pois a maioria das já existentes não dispunha do aparato para a realização de uma
educação de qualidade. Com o propósito de sanar tal deficiência, em 1926, Mário Corrêa da
Costa, sabedor que, para se adquirir um ensino de qualidade necessitaria, primeiramente, de
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Segundo Nagle (1974, p.99-100) [...] o aparecimento de inusitado entusiasmo pela escolarização é de
marcante otimismo pedagógico: de um lado, existe a crença de que, pela multiplicação das instituições escolares,
da disseminação da educação escolar, será possível incorporar grandes camadas da população na senda do
progresso nacional, e colocar o Brasil no caminho das grandes nações do mundo; de outro lado, existe a crença
de que determinadas formulações doutrinárias sobre a escolarização indicam o caminho para a verdadeira
formação do novo homem brasileiro (escolanovismo). (NAGLE, 1974, p. 99-100).

58

professor qualificado. Neste intuito, deliberou o procedimento da reforma dos regulamentos
da Escola Normal e Instrução Pública. (SÁ; SÁ, 2011, p. 199-202).
Almejava-se o crescimento e desenvolvimento da nação rumo aos países mais
desenvolvidos, apoiando a renovação educacional que se efetivou nacionalmente através das
reformas educativas a partir da década de 20 em todo o país.
Dentro desse cenário em movimento, Mato Grosso instituiu um novo regulamento,
datado de 1927, que, pelas palavras do governador:
Merecendo a minha especial attenção o ensino publico, que vinha sendo
executado sob uma regulamentação já deficiente, resolveu este governo
nomear uma commissão de professores, composta dos srs. dr. Cesario Alves
Corrêa, bacharel Jayme Strubing Muller, Franklin Cassiano da Silva, Rubens
de Carvalho, Philogônio Corrêa, Fernando Leite de Campos, Nilo Póvoas e
Alcindo de Camargo, para estudar e apresentar um projeto de reforma dos
regulamentos da Escola Normal e Instrucção Primaria56. (MATO GROSSO,
Mensagem..., 1927, p. 121).

Segundo Alves (1998, p. 61), essa comissão objetivou a reorganização administrativa
do aparelho escolar. Buscou-se a difusão do ensino primário e a formação de professores em
prol de um ensino de qualidade.
Traçando um panorama de alterações na educação mato-grossense, prosseguiu:
Entre 1910 a 1927 as alterações verificadas na educação mato-grossense
foram: nova classificação das escolas, criação de grupos escolares (1910);
modificação de dispositivos da Lei em vigor (1911); efetivação do concurso
(1914); criação de almoxarifado (1915); obrigatoriedade do ensino (1918);
expedição de novos regulamentos (1919); nomeação de inspetores gerais
(1921); reorganização da instrução pública (1923); regulamento das
repartições públicas e novas denominações das escolas (1924) e criação e
reformas de repartições (1926). (ALVES, 1998, p. 65).

O Regulamento da Instrução Pública Primária de 1927 foi instituído a partir do
Decreto nº 759, de 22 de abril do mesmo ano, com o intuito de suprir deficiências do
Regulamento de 1910 e trazer novas propostas, com afirmativas conjugadas ao pensamento
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diretor do Liceu Cuiabano, representou o estado no Congresso de História e Ensino; Fernando Leite foi
professor do Liceu, sendo removido para a Escola Normal em 1920; Nilo Póvoas, foi jornalista, professor do
Liceu Cuiabano e da Escola Normal e secretário da Assembleia Legislativa; Alcindo Camargo, foi membro da
Academia Mato-grossense de Letras.
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educacional do país. Dentre as novas propostas encontramos: divisão das escolas em isoladas,
rurais, noturnas, reunidas e grupos escolares; adoção dos mesmos conteúdos pelas escolas e,
salvo variações, na duração dos cursos na tentativa de uniformização do ensino no Estado; as
disciplinas básicas: Leitura, Escrita, as Quatro operações, noções de História da Pátria,
Geografia do Brasil e Mato Grosso e Higiene. Destaca o Regulamento a recomendação de
adoção do método analítico no ensino da linguagem (leitura e escrita); propunha ao professor
uma formação baseada nos preceitos da Psicologia:
Com o Regulamento da Instrução Pública Primária do Estado de Mato
Grosso, em 1927, o curso normal era inspirado nos princípios da escola
nova. Propunha, ao professor, uma formação que favorecesse o domínio de
métodos baseados nos preceitos da psicologia, com essa formação seria um
professor-técnico, capaz de ensinar e avaliar os alunos através de meios
científicos. (SOUSA, 2006, p. 115).

Por ocasião da promulgação do Regulamento de 1927 o contexto escolar era de onze
grupos escolares instalados na sede dos municípios; criação de mais duas escolas mistas nas
povoações de Rancharia, nos municípios de Livramento e Palestina e reaberto o Grupo
Escolar de Poconé; as escolas isoladas eram em número de 146 escolas. Sobre elas,
verificava-se a falta de professores qualificados nas escolas do interior; a carência de material
didático e escolar; prédios inadequados ao ensino; dificuldade em relação à comunicação e ao
conhecimento da situação dessas escolas interioranas; ineficiência da fiscalização (MATO
GROSSO, Mensagem..., 1927, p.122). A Direção Geral da Instrução Pública de Mato Grosso
esteve, nos anos de 1927 e 1928, a cargo de Cesário Alves Corrêa que, por motivo de saúde,
foi substituído temporariamente por Isác Póvoas, que atuava como diretor do Liceu Cuiabano
(MATO GROSSO, Mensagem..., 1928, p.132).
O ensino geral, segundo o novo Regulamento, foi dividido, conforme o Art.1º, em
curso primário e secundário, sendo estes ministrados em estabelecimentos públicos e
privados, todos sujeitos à fiscalização. A gratuidade, obrigatoriedade e laicidade seguiram o
ideário estabelecido nas reformas anteriores, modificado apenas o item da obrigatoriedade em
relação à idade de permanência no ensino, prolongando-se por mais dois anos, pois a
obrigatoriedade foi estabelecida a todas as crianças de sete a doze anos que residissem a dois
quilômetros de uma escola pública.
Em relação às escolas, o Regulamento de 1927 seguiu a classificação de seu congênere
de 1910, acrescentando duas categorias: as escolas reunidas e as escolas isoladas noturnas. A
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classificação geral para o ensino primário abrangia as escolas isoladas rurais57; isoladas
urbanas; escolas isoladas noturnas58; escolas isoladas reunidas59 e grupos escolares. O ensino
público secundário se realizava no Liceu e nas Escolas Normais. As escolas se encontravam,
no ano de 1928, com um total de 60 escolas urbanas, 114 escolas rurais e duas escolas
ambulantes (MATO GROSSO, Mensagem..., 1928, p. 135).
Nesse período, discussões, debates, congressos se realizavam na esfera nacional, sendo
também oportunizado aos participantes contribuir mostrando a realidade educacional de sua
região, suas propostas e ideologias. Mato Grosso se mostrou presente em alguns desses
eventos, como a I Conferência Nacional de Educação, em Curitiba (1927), sendo enviado
como representante do Estado, o delegado de educação, Frederico G. Cartens; em 1928, no II
Congresso Nacional de Educação foi indicado Paes de Oliveira e, em 1929, no III Congresso
Nacional de Educação, foi enviado José Rizzo. (SÁ; SÁ, 2011, p. 203).
Passado três anos após a promulgação do Regulamento de 1927, a situação escolar, de
acordo com os relatos do Diretor Geral da Instrução, se encontrava em avanço quando
relacionada aos Grupos Escolares, que tiveram aumento dos alunos matriculados e
assessorados por estarem mais sob a vista do governo pela sua proximidade local. Alegou a
falta de recursos, aclarando sobre a necessidade de que não só o Estado ficasse responsável
pelo financiamento na educação, mas que o ensino também recebesse apoio financeiro das
instâncias federal e municipal. Declarou que, por falta de recursos financeiros, não houve
contratação necessária de inspetores de ensino, e que as escolas rurais se encontravam
desamparadas com relação à assistência. O mesmo aconteceu sobre os materiais escolares,
que não puderam ser entregues conforme o solicitado, mesmo nas escolas da Capital, devido à
falta de recursos para sua compra (MATO GROSSO, Mensagem...,1929, p.87-88). Com a
criação dos Grupos Escolares, em atendimento a um maior número de alunos, ocorreu um
favorecimento no controle do Estado em relação à sua situação, pois o Diretor Geral de
Instrução era informado pelos inspetores de ensino, através dos relatórios que lhe eram
enviados, mas em contrapartida, como já foram indicados pelo relato do Instrutor Geral de
ensino, as escolas rurais se apresentavam carente, justamente por não haver assessoramento e
controle do Estado pelo número insuficiente de inspetores, canal de comunicação com o
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De acordo com o Art. 5 “São ruraes as escolas isoladas localizadas a mais de 3 kilômetros da sede do
município(MATO GROSSO, Regulamento..., 1927).
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De acordo com Art. 17 “Os cursos noturnos, em tudo, semelhante às escolas isoladas urbanas, destinam-se aos
meninos de 12 anos para cimas, que forem impossibilitados de frequentar as aulas diurnas (MATO GROSSO,
Regulamento..., 1927).
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De acordo com Art. 19 e Art. 20: As escolas reunidas são formadas pela união de três ou mais escolas isoladas
em com freqüência total mínima de 80 alunos e composta por no máximo sete classes não podendo funcionar
com menos de três. (MATO GROSSO, Regulamento..., 1927).
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Estado. Segundo o Inspetor Geral, Coronel Alexandre Magno Addôr, as escolas rurais sempre
estavam localizadas ou em sítio ou na própria residência do professor, e quando o mesmo
deixa o seu exercício profissional os alunos ficam sem acesso à instrução, por não haver casa
ou local para que o ensino fosse ministrado (MATO GROSSO, Mensagem...,1929). Diante
desse quadro, pelo fato de a população mato-grossense estar mais concentrada no meio rural,
a maioria das crianças não estaria recebendo educação de qualidade. Diante de tal dificuldade,
no ano de 1929, de acordo com os Decretos estabelecidos e a estatística escolar, ocorreu a
criação de várias escolas mistas, verificando-se um aumento de alunos matriculados nas 164
escolas públicas primárias, passando de 4.851 alunos, em 1927, para 4.308. (MATO
GROSSO, Mensagem...,1929, n.p.).
A década de 30 iniciou dentro desse contexto de criação de escolas em atendimento a
um grande número de crianças nos Grupos Escolares, 11; escolas reunidas, 4; escolas isoladas
urbanas, 32, e escolas isoladas rurais, 130, além de 13 ambulantes, dando um total de 175
escolas isoladas. A dificuldade maior no ensino se encontrava ainda nas escolas isoladas
rurais que, pelo distanciamento, falta de inspeção, de comunicação, dentre outros problemas
já citados, ainda permaneciam desassistidas, sendo que comumente a realidade dessas escolas
mantinha um panorama crítico, visto a falta de materiais, de acompanhamento pelo Estado, de
estruturas próprias para o ensino, dificuldade na adoção do método pedagógico intuitivo e
pela não contratação de professores qualificados (MATO GROSSO, Mensagem..., 1930,
p.39-41).
Um aspecto proferido entre os preceitos escolanovistas foi o da higiene que, em Mato
Grosso, ainda nos anos 10, apresentava-se rudimentar, sofrendo a população surtos
epidêmicos, como varíola, difteria, casos de laringite infecto-contagiosa (MATO GROSSO,
Mensagem..., 1910). Em atendimento ao Regulamento de 1927, com a criação do cargo de
médico escolar, foi nomeado o Dr. Joaquim Amarante que, atendendo às condições de higiene
e saúde, iniciou a vacinação antivaríola nas escolas, em 1929 (MATO GROSSO,
Mensagem...,1929, p. 91). No ano seguinte, o mesmo médico denunciou que em exame a
1.376 alunos, entre as Escolas Modelo, Curso complementar e do Grupo Escolar Senador de
Azeredo 46% dos alunos não tinham sido vacinados contra varíola e 64% tinham sintomas de
anemia (MATO GROSSO, Mensagem...,1930, p. 47).
A década de 30, no Brasil, foi caracterizada por ações que repercutiram também no
universo educacional de Mato Grosso. A ideia de Brasil Novo se fez insurgir pela direção do
país, sob responsabilidade de Getúlio Vargas, veiculando um ideário que remetia à unidade
nacional e implantação de uma nova ordem. Com o olhar do país voltado para as
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transformações e fatos decorrentes da modernidade já instalados em alguns países da Europa e
nos Estados Unidos, no Brasil, em 1930, foi criado o Ministério de Educação e Saúde Pública,
sob responsabilidade de Francisco Campos. Dentre as Conferências realizadas pela
Associação Brasileira de Educação (ABE), a partir de 1927, destaca-se a IV Conferência
Nacional de Educação, em 1937, com a participação de Virgílio Alves Corrêa Filho como
representante de Mato Grosso. A Conferência tinha como objetivo “Uniformizar, em moldes
satisfatórios, os registros escolares em toda a extensão do país e coordenar racionalmente as
atividades administrativas voltadas para a elaboração de estatísticas de ensino.” (ALVES,
1994, p. 95-96).
Diante dessas normativas, para Mato Grosso foi nomeado o Sr. Arcílio Pompeo Barros
para o levantamento estatístico do Estado60. Dentre as discussões realizadas na IV
Conferência Nacional de Educação, destacou-se a classificação geral do ensino em ensino
comum e especial. O comum dividia-se em não especializado ou geral e, o especial, em
semiespecializado e especializado. O ensino especializado ficou dividido em pré-primário,
primário, secundário e superior.
Em relação ao trabalho com o corpo nas escolas, o Regulamento previu a inserção da
disciplina de Ginástica e, dentro desta perspectiva, em 1931, ocorreu, segundo Alves (1994),
o reforço da ideia da criação de um Departamento de Educação Física em Cuiabá. Este
departamento teria como propósito difundir, unificar e controlar a prática da Educação Física
nos estabelecimentos escolares.
Em relação ao método de ensino estipulado no Regulamento de 1927, o método
analítico, nas escolas isoladas, não efetivou, sendo apenas um misto do analítico e sintético.
Em confirmação, o relato em Souza (2006, p. 120) de Franklin Cassiano da Silva:
O emprego do método analítico-syntético no ensino de linguagem produz
grande resultado quando o professor conhece o processo e o emprego com
enthusiasmo, mas é de effeito nulo quando empregado por um professo qu
não o conheça perfeitamente. (MATO GROSSO, Relatótio..., 1931).

Mato Grosso, por ser um estado predominantemente de produção rural e suas escolas,
na maioria implantadas no interior, tinham muita dificuldade no cumprimento das normativas
do Regulamento de 1927, pois vários pontos referidos no regulamento de 1910 ainda se
apresentavam como não cumpridos, como as condições físicas das escolas, a falta de materiais
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Embora, o Regulamento de 1927 apresentasse uma normativa em relação ao recenseamento escolar no cap. III,
seção I no Art. 76 com a efetivação do recenseamento escolar de dois em dois anos em todo o Estado, devido à
falta de comunicação com as escolas isoladas rurais, o Estado ainda não tinha os resultados reais de alunos
matriculados em todo o Estado de Mato Grosso sendo de mais fácil controle para o Estado, os alunos dos Grupos
Escolares devido aos relatórios enviados por seus diretores ao Inspetor de Instrução Geral.
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pedagógicos e de uma fiscalização eficaz. A década de 30, embora marcada por um discurso
nacional ligado ao progresso e à modernização do país, a instrução apresentava-se como fator
preponderante para a reconstrução nacional, sendo o ensino tradicional repudiado pelos
escolanovistas61. Em Mato Grosso e em Estados não desenvolvidos economicamente, onde as
práticas pedagógicas se efetivavam de acordo com a realidade local e que, por dificuldades de
controle e acesso a muitas escolas, o ensino ainda era pautado, na prática, no método
tradicional ensinando-se nos moldes da memorização, do partir do concreto para o abstrato,
do conhecido para o desconhecido, no qual os alunos deveriam apenas aprender e o professor
ensinar. (ALVES, 1998). Esse posicionamento também se fez presente na fala do Cap.
Manoel Ary Pires,62 em Mensagem datada de 13 de junho de 1937, na qual reforça as
dificuldades para o emprego da nova pedagogia (ALVES, 1998).
Em 1937, com a promulgação da Constituição (que introduziu no Brasil o EstadoNovo), o ensino brasileiro foi ressaltado como meio de progresso social e econômico do país,
verificando com isso que este discurso não condizia com a realidade do estado de Mato
Grosso. Os pontos inovadores na década 30 surgiram sob a administração de Júlio Müller, que
com sua influência política fez realizações, como: organização de dados estatísticos,
instalação da Secção de Estatística Educacional e da Diretoria de Instrução Pública; a
construção de prédios escolares e a aquisição de material didático (ALVES, 1998).
Os anos 40, em Mato Grosso, foram marcados pela campanha nacional proclamada
por Getúlio Vargas, denominada de Marcha para o Oeste, com o intuito de popularizar o
Centro-Oeste do país. Mato Grosso, no final dos anos trinta, apresentou uma evolução
econômica refletida em suas instituições. Segundo Silva (1982, p. 75), Júlio Müller, devido a
sua influência, teve oportunidade e recursos à disposição durante sua gestão, realizando
grandes obras administrativas e de construção civil, como a Avenida Getúlio Vargas, o
Grande Hotel e o Liceu Cuiabano, além de muitas outras obras.
Na década de quarenta ocorreu também o aumento de matrículas, como descrito na
Mensagem do Governador Arnaldo Estevão de Figueiredo, de 13 de junho de 1950, (MATO
GROSSO, Mensagem..., 1950, s/p.): “A matrícula, a frequência e o aproveitamento dos
alunos nos referidos anos vem também se desenvolvendo em ritmo ascensional, com o se
comprova com os seguintes dados.”
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A escola tradicional, instalada para uma concepção burguesa, vinha mantendo o indivíduo na sua autonomia
isolada e estéril, resultante da doutrina do individualismo libertário, que teve, aliás, o seu papel na formação das
democracias e sem cujo assalto não se teriam quebrado os quadros rígidos da vida social. (VIDAL, 2008, p.53).
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Interventor em Mato Grosso nomeado por Getúlio Vargas durante o Estado-Novo.

64

Ano
1946

Matrícula
Geral
18.364

Frequência
Média
14.149

Aproveitamento
Geral
6.235

1947

29.303

22.592

10.170

1948

34.301

26.227

11.548

1949

36.000

28.800

12.750

Por deliberação do Ministério da Educação e Cultura, representado pelo Ministro da
Educação Gustavo Capanema, ocorreu, em 1942 a elaboração de um documento que tinha por
finalidade o cumprimento dos resultados obtidos IV Conferência Nacional de Educação. O
mesmo foi elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), tendo como
diretor Lourenço Filho. Denominado de Organização do Ensino Primário e Normal,
Lourenço Filho, em recomendação no Boletim nº 22, de 1942, avaliava o ensino em Mato
Grosso:
O ensino primário defronta não pequenas dificuldades de organização nas
regiões de baixa densidade demográfica. Está neste caso o Estado de Mato
Grosso, cujo território, ainda em grande parte a ser povoado, só nos
municípios do sul apresenta núcleos de população menos dispersos, e com
maiores facilidades de comunicação entre si. Não obstante, é de assinalar,
desde logo, o desenvolvimento do ensino, aí conseguido nos últimos dez
anos. [...] Deve-se confessar, porém, que os programas e a orientação geral
do ensino estão a exigir revisão, para que melhor se adaptem às necessidades
gerais da vida do Estado e às peculiaridades de trabalho, em cada uma de
suas distintas zonas de produção. (LOURENÇO FILHO, 1942, p. 7-8).

E em relação aos professores:
Deve ser notado que, ainda em 1941, cerca de metade dos professores em
exercício, no Estado, não haviam recebido qualquer preparação específica
para o trabalho que realizam. Isso explicará, em boa parte, o deficiente
rendimento escolar. No triênio 1939-1941 os alunos aprovados não
chegavam a representar metade da matrícula efetiva; em relação à matrícula
geral, os alunos só chegavam a ser promovidos em um terço. (LOURENÇO
FILHO, 1942, p. 9).

A observação de Lourenço Filho confirmou a fragilidade do ensino e os investimentos
realizados até então. A próxima intervenção regulamentária em Mato Grosso se efetivou no
início dos anos 50.
Em Santa Fé, após a Constituição Nacional Argentina de 1853, a primeira
Constituição proferida ocorrera entre os anos de 1900 a 1907.
Nos anos de 1900, a nação argentina estava sob gerência do presidente Julio Argentino
Roca e, em 1907, por José Figueroa Alcorta. Em Santa Fé, como governador, no ano de 1900,
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se encontrava Bernardo Iturraspe e, no ano de 1907, Pedro Antonio Echagüe. Em relação à
educação, a Constituição da Província de Santa Fé (1900/1907) promulgou na Seção VIII, em
capítulo único, do Art. 134 ao 137, afirmativas condizentes à Lei 1.420, afirmando que na
Província o ensino deveria ser obrigatório e gratuito; que em cada cidade, vila ou distrito rural
em que houvesse trinta crianças com idade escolar, se estabeleceria pelo menos uma escola
masculina e outra feminina. Quanto às atribuições financeiras, o ensino se manteria pelas
rendas próprias do município, geradas pela coleta de multas e impostos, juntamente com a
subvenção nacional (SANTA FE, Convención Constituyente de la Provincia de Santa Fe
(1900/1907, 1900/19007, n.p.).
A Lei 2.737, de 1º de outubro de 1890, fixou as bases para a subvenção nacional às
províncias, com relação à construção de edifícios, aquisição de mobiliários e matérias
necessários para o ensino juntamente com o pagamento dos professores; e a Lei 4.874 (Ley
Láinez), de 30 de setembro de 1905, seguindo o já estabelecido anteriormente, segundo
Recalde (1987), “[...] pretendió dar uma socución definitiva al problema del analfabetismo,
sin agectar el principio del federalismo. Las bases de la ley son: creación de escuelas primaria
directaemnte por la Nación en las províncias, pero a solicitud de éstas.”63 A efetivação da Lei
Láinez se fez presente com resultados no aumento de número de escolas e alunos
(RECALDE, 1987, p. 34).
A Constituição da Província de Santa Fé, sancionada em 13 de agosto de 1921, trouxe,
no capítulo VIII, um regimento educacional que do Art. 160 ao 168 obedecia aos preceitos já
estabelecidos na Lei 1.420 e na Constituição de 1900/1907 (SANTA FE, Convención
Constituyente de la Provincia de Santa Fe 1921, n.p.). Em relação aos preceitos
escolanovista, a Constituição da Província de Santa Fé, de 1921, enfatizou a criação de
bibliotecas circulantes, no seu Art. 168. Seguida a essa, ocorreu a promulgação da
Constituição da Província de Santa Fé, datada de 1949, precisamente aos 25 de agosto de
1949, tendo como representante nacional Juan Domingo Perón e, representante da Província
de Santa Fé, Juan Hugo Caesar. A Constituição discutiu a educação em capítulo único na
Seção oitava e, nos Artigos 111 ao 115, repetindo o que já fora instituído na Constituição
anterior, mostrava-se inovadora com a discussão sobre a educação e cultura, na qual foi
estabelecido em quatro itens, o ensino como desenvolvimento e formação preparatória do
homem, em todas as suas faculdades, sendo instrumento de orientação e capacitação
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Pretendeu dar uma solução definitiva ao problema do analfabetismo sem afetar o princípio do federalismo. As
bases da lei são: criação das escolas primárias nas províncias diretamente pela nação de acordo com a solicitação
das províncias.
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profissional. Visando uma formação qualificada para os professores, foram criadas, pelo
Estado, instituições de magistério (SANTA FE, Convención Constituyente de la Provincia de
Santa Fe 1949, 1949, s/p).
Seguindo alguns preceitos já instituídos na Ley de Educación Común de la província
de Santa Fe, de 1886, e inovando com a inserção dos métodos ativos, foi sancionada, em
1935, a Ley de Educación Común, Normal y Especial de la Provincia de Santa Fe nº 2.364.
A inserção do ensino de Santa Fé no ensino ativo e na aderência a alguns preceitos
escolanovista foram apresentados em alguns incisos das Bases Gerais do Título I, em capítulo
único: o Art. 2º estabeleceu que a educação proporcionaria ao aluno o seu desenvolvimento
físico, intelectual e moral; que desenvolveria suas qualidades de caráter e aptidões,
preparando-o para o convívio e desempenho no meio social, visando sempre o seu progresso.
Sobre a qualificação profissional, o Art. 3º estabeleceu a educação normal com a finalidade de
prepará-lo para o exercício do magistério. O Art. 4º estabeleceu que a educação especial teria
como incumbência fornecer aos alunos o conhecimento das práticas adquiridas para o
exercício das diferentes profissões, ofícios e artes manuais. No Título II, em organización y
caráter da Educación Común, a respeito de características escolanovista: no Art. 11,
estabeleceu a educação integral, em favorecimento do desenvolvimento físico, intelectual,
moral e estético dos educandos; no Art. 12º, o ensino laico; no Art. 15º, a inserção no ensino
dos métodos ativos fundamentados em: a) Atividades recreativas e estéticas, como jogos,
desporto, canto, música e declamação; b) Atividades cognitivas relacionadas com o meio
ambiente, à natureza, aos ofícios, às indústrias locais e regionais; c) Atividades que inserissem
os alunos no meio social, como o aprendizado da língua nacional, Geografia, História e
Educação Moral e Cívica; d) Atividades que cultivem o domínio da cultura, como leitura,
escrita, aritmética, geometria, desenho, artes manuais, domésticas e rurais, segundo a região e
o sexo do educandos; o Art.17 estabelecia o ensino em escolas mistas, salvo naqueles casos
que o Conselho Escolar estabelecesse certas escolas primárias especiais, que deveriam
funcionar com alunos de apenas um sexo; no Art. 18, a extensão da instrução aos alunos
retardados, débeis, anormais e delinquentes e aos adultos que não tivessem completado o
ensino em idade escolar; e no Art.19 impunha a vacinação obrigatória contra a varíola para
toda a população escolar.
Em resumo, as características escolanovista foram apresentadas na lei: o
desenvolvimento físico, intelectual, moral e estético; ensino laico; atividades recreativas como
canto, música, poesia, jogos e atividades desportivas; aprendizagem de conhecimentos que
preparassem o aluno para a vida social, profissional; atividades que favorecem o cultivo
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cultural do aluno; escolas mistas; a instrução para alunos com deficiência ou anormalidades e
para adultos que não conseguiram completar seus estudos.
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CAPÍTULO II

Neste contexto nacional brasileiro, no qual reformas e propostas educacionais se
tornam a tônica entre propostas governamentais, em Mato Grosso, com a predominância no
estado de escolas isoladas, ocorreu a abertura em Diamantino da 1ª Escola Urbana Masculina
e Feminina.

2.1. 1ª Escola Urbana Masculina e Feminina: entre regulamento, práticas e sujeitos

Em determinação promulgada pelo Regulamento da Instrução Pública Primária de
Mato Grosso, de 1927, as escolas isoladas rurais, em Art. 5º, eram caracterizadas: “São ruraes
as escolas isoladas localizadas a mais de três quilômetros da séde do município”. No Art. 14,
a abertura das escolas isoladas rurais ocorreria mediante a proposta realizada pelo Diretor
Geral da Instrução Pública do Estado, avaliada pelas informações dos Inspetores Gerais, a
respeito da necessidade de cada localidade, observando-se as condições físicas estruturais
para o funcionamento, sendo o atendimento para o número de 30 alunos no mínimo. Sobre
seu funcionamento, no Art. 6º normatizava:
A escola rural tem por fim ministrar a instrucção primária rudimentar64; seu
curso é de dois annos e o programma constará de leitura, escripta, as quatro
operações sobre números inteiros, noções de História Pátria, Chorographia
do Brasil e especialmente de Matto-Grosso e Noções de Higyene. (MATO
GROSSO, Regulamento...,1927).

Em relação às escolas isoladas, as urbanas apresentaram, conforme Art. 13 do
Regulamento de 1927, o programa de ensino voltado ao período de curso conformado de três
anos, enquanto que o curso das escolas isoladas rurais era reduzido para dois anos. O
programa escolar segundo Reis (2006, p. 49):
As escolas isoladas e particulares nem têm programa escrito, ficando o
desenvolvimento das matérias ao critério dos professores que podem ser
esforçados ou não. A fiscalização para eles tem sido quase nula [...] (MATO
GROSSO, Relatório..., 1915, p.103).

Sobre as escolas isoladas, tanto as urbanas quanto as rurais de Diamantino, segundo
Souza (2006), a partir da década de 30 apresentavam como similar seu programa de ensino,
sendo praticamente o mesmo, para os dois tipos de escolas. Nas escolas isoladas, inseridas no
interior, como é o caso de Diamantino, no qual há a predominância de trabalhadores do
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A instrução primária rudimentar consistia em ensinar as noções de leitura, da escrita e do cálculo.
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campo, enfatizou-se uma educação elementar voltada para o trabalho, no qual o programa de
ensino era rudimentar no sentido de apenas instrumentalizar o homem a ler, escrever e contar,
enfatizando o despertar do sentimento cívico e do nacionalista, apregoado nas matérias de
Noções de História da Pátria; Chorographia do Brasil e de Mato Grosso, e os cuidados com a
saúde e corpo, anunciado na matéria Noções de Higiene. Esses conteúdos correspondem ao
ideário nacional de ordem e progresso da época. Em confirmação ao pensamento da
instauração de uma educação voltada aos preceitos moderno e nacionalista:
É tempo, entretanto, de tratarmos do ensino profissional e de uma
aprendizagem mais prática e conforme com as exigencias da vida moderna.
[...] onde os alumnos encontrem uma solida educação moral que os habilite
ao cumprimento de melhores destinos, é medida que se impõe independente
de considerações. (MATO GROSSO, Mensagem..., 1926).

Apesar de já ter sido promulgado, considerações sobre a estrutura e organização do
sistema de ensino público primário, no Regulamento de 1927, as escolas isoladas rurais e as
isoladas urbanas, localizadas no interior ou em locais com predominância rural, em sua
maioria não se enquadravam na caracterização, como já visto anteriormente, por falta de
estrutura física, material adequada ao ensino; do distanciamento e falha na comunicação com
a Instrução Geral do Ensino por falta de inspetores e de correspondência entre as escolas e a
Instrução Geral do Ensino e por carência de professores qualificados para o ensino, ou seja,
formados pela escola Normal. Caracteriza-se, portanto, a escola isolada em Mato Grosso,
como portadora de um sistema não organizado em relação às normas vigentes, sendo fator
determinante a falta de inspeção, acarretando uma não orientação e apoio às escolas isoladas.
Diamantino, com o recenseamento realizado em 1920, tinha 11.470.000 hectares, com
uma população de 4.475 habitantes (CORRÊA FILHO, 2002, p. 354). Para o ensino, contava
com a presença de apenas uma escola, caracterizada como Isolada Urbana, localizada no
centro da cidade, a qual recebeu, mais tarde, o nome de 1ª Escola Urbana Masculina e
Feminina. Como se observa, o nome da escola destaca a condição de ensino para ambos os
sexos, masculino e feminino, marcando uma condição educacional vigente do período do
início do século XX, pois ainda nos finais do século XIX, no Brasil, a tradição social vigente
foi organizada aos moldes de um sistema patriarcal. Tal modelo social foi aplicado também na
educação, sendo o ler, escrever e contar priorizados ao sexo masculino e secundarizado ao
feminino. Esse fator se fez refletir também em Mato Grosso nesse período (AMÂNCIO,
2000). Destarte, Diamantino também não fugia à regra, sendo que somente a partir de 1889
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alunos do sexo feminino passaram a frequentar as aulas na escola pública primária do
município (SOUZA, 2006, p.105). Sobre o ensino:
O ensino doméstico das primeiras letras se reduzia ao conhecimento do
alfabeto. Era o que vigorava até o século XIX, sendo inclusive reconhecido
pelas autoridades da instrução pública. [...] muitas crianças recebiam noções
rudimentares da leitura e da escrita no seio da família e, para a grande
maioria essa era a única forma de instrução. (AMÂNCIO, 2000, p. 58).

Segundo mensagem do Presidente do Estado, Estevão Alves Corrêa, à Assembleia
Legislativa, em 13 de maio de 1926, Mato Grosso, até o final da década de 20, já contava com
150 escolas isoladas, sendo 92 isoladas rurais mistas, com 29 escolas do sexo feminino e 29
do sexo masculino (MATO GROSSO, Mensagem..., 1926). Das escolas rurais mistas, 5
funcionavam em Diamantino, estando assim representado o pensamento nacional da coeducação, instituído em âmbito nacional pelas reformas educativas que, em Mato Grosso, fora
normatizado pelo Regulamento de 1927, mas efetivado, na prática, de forma parcial, pois a
co-educação não se realizou de acordo com o determinado, que seria de meninos e meninas na
mesma sala de aula, mas sim de meninos e meninas na mesma escola, mas em períodos
distintos, ou seja, no matutino a escola atenderia as meninas e, no vespertino, os meninos ou
vice-versa.
Em relação à configuração estrutural, as escolas isoladas rurais, em sua maioria,
funcionavam em espaços não planejados para o ensino, ministrado na própria casa do
professor ou em locais improvisados e próximos à moradia das crianças (sítio ou povoado).
No caso em estudo, a escola investigada, a 1ª Escola Isolada Urbana de Diamantino, embora
classificada como Isolada Urbana em sua origem, se configurou estruturalmente de forma
modesta, com a conformação de apenas 3 salas de aula em atendimento ao ensino primário.
(SOUZA, 2006).
Poucas foram as informações e dados obtidos a partir de relatórios de inspetores e
fiscais do ensino no período de funcionamento anterior aos anos 40, só havendo a presença de
tais documentos a partir dessa década. Supõe-se que o aparecimento de registros neste período
foi fruto do cumprimento dos resultados obtidos pela IV Conferência Nacional de Educação,
no sentido de averiguação da condição do ensino em Mato Grosso. Com tal propósito, foi
realizada verificação e análise do ensino em Mato Grosso por Lourenço Filho, no ano de
1942, obtendo como documento o Boletim nº 22, intitulado Organização do Ensino Primário
e Normal, já citado.
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Até a década de 30, o ensino em Mato Grosso era conformado somente pelo ensino
primário, secundário (ginásio) e o profissional (Normal para a formação de professores),
como já visto. (MATO GROSSO, Mensagem... 1930, p. 40).
Outra dificuldade encontrada em Mato Grosso era em relação à qualificação dos
professores que, segundo Reis (2006, p. 44) muitas vezes não compreendia o ideário moderno
de educação:
Os professores paulistas, bem como as autoridades educacionais matogrossenses, com base nos ideais de Caetano de Campos argumentavam em
seus relatórios e nos discursos que proferiram a ideia de impossibilidade de
serem mestres em tais assuntos sem antes terem praticado; portanto, para
ensinar, era preciso, antes de tudo, aprender como se fazia, para saber como
as crianças aprendiam.

Em comparação aos outros estados brasileiros, Mato Grosso estava entre os mais
carentes de escolas públicas primárias, existindo 229 escolas, em Goiás 222, no Piauí 152 e
no Acre, 91 escolas (ALVES, 1994, p. 116).
Em Diamantino, a partir da década de 40, o ensino primário foi oferecido apenas em
uma escola, a 1ª Escola Urbana Masculina e Feminina, com salas separadas para os sexos.
Como citado no início, a 1ª Escola Urbana Masculina e Feminina, após o a promulgação da
Reforma da Instrução Pública Primária de 1927, foi a única escola isolada urbana em
funcionamento e atendimento em Diamantino. A possibilidade de análise de seu
funcionamento e de sua prática se deu a partir dos diários de classe da escola que atualmente
se encontram arquivados na Escola Estadual Plácido de Castro65 da mesma cidade. Os diários
são datados de 1941 a 1948 e foram redigidos pelas professoras que lecionaram na época:
professora Castorina Sabo Mendes e Maria Capistrano da Silva.
Segundo Souza (2005), nesse período a 1ª Escola Urbana Masculina e Feminina era
constituída de apenas duas salas, uma para os meninos e a outra para as meninas. Conforme
registros, o número de alunos variava entre 19 e 25 por sala. No período, a nomeação dos
professores era feita mediante seleção por concurso, instituído no Regulamento de 1927. O
quadro de professores nomeados para o exercício de ensino na escola, durante a década de 40,
foi composto pelas duas professoras mencionadas, sendo a primeira leiga e a segunda
qualificada, com formação na escola Normal.
A professora Maria Capistrano da Silva, segundo Souza (2006), quando pequena, se
mudou para a Capital, onde completou seus estudos, formando-se como normalista pelo Liceu
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Arquivo da Escola Estadual Plácido de Castro localizado na Rua Coronel Fanchét em Diamantino/MT.
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Cuiabano, em 1931. Em Souza (2006, p. 116), Maria Capistrano relata seu histórico em
depoimento:
Eu fui (para Diamantino) em 1932, eu fiz o concurso em 1934. Os
professores que lecionavam até essa época lá tinham formação, eu fui a
primeira Normalista formada de lá, vim estudar aqui (em Cuiabá) e depois
fui pra lá lecionar. Não me lembro quanto tempo eu fiquei nessa escola, fui
quando começou a prelazia de Diamantino. (MARIA CAPISTRANO DA
SILVA, Depoimento..., 2005).

O fato mencionado por Capistrano de ser a única na localidade a possuir formação
profissional decorreu do fato de, apesar de haver concurso, conforme Art. 6366 estipulado pelo
Regulamento da Instrução Pública de Mato Grosso de 1927, para o exercício da função de
professores, muitos dos que ali lecionaram, não passaram pelo crivo do concurso, por serem
leigos, sendo contratados. Um dos motivos da contratação de professores leigos, segundo
relatório de Francisco Alexandre Ferreira Mendes, datado de 1942, foi causado pelo
nepotismo dos chefes políticos que, em muitas vezes, colocavam à frente do cargo pessoas de
escolha dos dirigentes. Outro fator era em relação à localização da cidade que, sendo de
interior, se distanciava do entretenimento e possibilidades oferecidas pela Capital sendo,
portanto, a proposta de lecionar nestas localidades pouco atrativas aos professores com
qualificação.
Segundo os diários de classe, Maria Capistrano lecionou no período de 1932 a 1948,
iniciando primeiramente como contratada, sendo efetivada pelo Estado em 1934 com o cargo
de professora interina. Ministrou, na Escola Estadual 1ª Escola Urbana Masculina e Feminina,
aulas do 1º, 2º e 3º ano (classe 1ª, 2ª e 3ª, secção A, B, C)67 para alunos do sexo feminino
sendo encontrado para o estudo alguns dos diários de classe referentes à década de 40. Quanto
ao número de alunos lecionou, no ano de 1943, para 24 alunas e, no ano de 1945, para 25
alunas.
A incumbência da turma de alunos do sexo masculino foi dada à professora
Castorina Sabo Mendes. De acordo com os diários encontrados, os alunos se apresentavam
sob sua regência, 1941, com 19 alunos; 1942, com 24 alunos; 1943, com 25 alunos; 1944,
com 25 alunos; 1945, com 27 alunos; 1947, com 26 alunos; 1948, com 22 alunos. Verificouse que, de acordo com o Art. 14º do Regulamento de 1927, o número de alunos não atingia o
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O concurso era formado por duas provas sendo uma escrita e outra prática perante uma banca composta pelo
Diretor Geral da Instrução Pública, como presidente e mais quatro outros membros nomeados pelo governo.
67
Dados obtidos pelos documentos emitidos pela Diretoria Geral da Instrução Pública/ Departamento de
Estatística Educacional/ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, denominado de “Termo de Abertura”
datado do ano de 1942 e 1943 (Arquivo da Escola Estadual Plácido de Castro/Diamantino).
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mínimo de 30, mas foi compatível com a proposta regulamentar, respeitando a referência da
instituição do ensino conforme a necessidade do local, sendo que neste período a população
de Diamantino, conforme dados obtidos pelo recenseamento realizado em 1940, a população
atingiu o número de 5.430 habitantes, apresentando um aumento de quase mil pessoas a partir
da década de 20. O que se observa citar é que esse total populacional está relacionado aos
distritos que no período conformavam Diamantino: Sede (2.798 habitantes) e Pontezinha
(2.632 habitantes), sendo que na cidade havia 644 pessoas (SILVA, 1978, p. 73).
Castorina Sabo Mendes, ao contrário de Maria Capistrano, não possuía formação na
escola Normal, sendo sua nomeação feita pelo Estado sob a forma de contrato, em 11 de abril
de 1939, segundo Relatório enviado em 25 de fevereiro de 1944 pelo Diretor da Instrução
Pública, Francisco Alexandre Ferreira Mendes, ao Presidente do Estado.
Em relação à estrutura de apoio ao trabalho pedagógico dessas professoras no período
da década de 40, esta se apresentou de forma ineficaz pela “ausência da visita de inspetores na
escola”, conforme depoimento de Maria Capistrano (SOUZA, 2006, p. 131), afirmando a
continuidade ainda da ineficácia do sistema de inspeção nas escolas isoladas, já evidenciadas
na década de 20. Em confirmação ao relato de Maria Capistrano, o Diretor da Instrução
Pública de Mato Grosso, Francisco Alexandre Ferreira Mendes, expõe:
Da inspeção escolar depende toda a eficácia do sistema educacional. A nossa
legislação em matéria parece completa. Entretanto, exceção feita às Escolas
Públicas da Capital, de Campo Grande e de alguns outros centros populosos
do Estado, podemos afirmar a inexistência da inspeção escolar, pois que, a
que existe é nula. Nula porque, não há profissional do ensino em exercício
do cargo de Inspetor. Os Inspetores gerais do ensino e os distritais, são leigos
e logicamente a sua fiscalização é toda exterior, isto é, de fiscalização uma
vez ao ano, em alguns municípios, do número de alunos matriculados e
frequentes, escrita dos livros estatísticos e só. Ineficaz por conseguinte, para
o ensino e sem valor para a administração [...]. (MATO
GROSSO...Relatório, 1942, p. 44).

Em relação à presença de inspetores na 1ª Escola Urbana Masculina e Feminina
durante a década de 40 foi registrado no diário de classe das professoras os “Registro de
Visitas Oficiais ocorridas durante o Ano letivo”, de apenas duas visitas, sendo uma no ano de
1941 e outra em 1943. O registro foi feito de forma manuscrita pelo próprio inspetor, sendo a
primeira visita datada de 22 de maio de 1941 e realizada pelo próprio Diretor da Instrução,
Francisco Alexandre Ferreira Mendes, o qual relatou a presença de 21 alunos matriculados na
escola, sendo que desse total 3 alunos faltaram e 2 foram eliminados sendo, portanto, do total
de alunos matriculados apenas 16 se encontravam em boa ordem e disciplina, apresentando
um aproveitamento regular. A segunda visita foi datada de 25 de maio de 1943 e realizada por
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Augusto Moreira da Silva Filho, Inspetor de ensino, o qual relatou a presença de 16 alunos,
havendo 2 faltas, estando matriculados 18 meninos sob a regência de Castorina Sabo Mendes,
estando em boa ordem e disciplina o aproveitamento dos alunos.

2.2 Práticas Pedagógicas: desempenho das professoras primárias

Verificando os diários de classe, o início das aulas se fazia oficialmente em livro,
constando o “Termo de Abertura”, o qual era redigido e assinado pela responsável pelo
estabelecimento que durante a década de 40 foi a professora interina Castorina Sabo Mendes.
Verificou-se que a responsabilidade das atividades escolares estava a cargo dessa professora,
pois os termos de responsabilidade e os documentos relativos à escola, datados da década de
40, eram sempre assinados por ela. Não foram encontrados documentos relativos ao motivo
da escolha e nomeação de Castorina Sabo Mendes e não de Maria Capistrano para tal
encargo. Pressupõe-se que, se fosse considerado na escolha a qualificação profissional para o
encargo, a professora eleita seria a Maria Capistrano, devido à sua formação na escola
Normal, o que não aconteceu.
Em relação ao ano letivo, a abertura acontecia no mês de março e finalizado no mês
de novembro, sendo que a partir deste mês seriam realizados os exames finais. O
encerramento do ano letivo acontecia mediante o preenchimento do documento de “Termo de
Encerramento” dos trabalhos escolares, datados no mês de novembro, no qual já se
estabeleciam os dias de exames (provas finais), entre os dias 14 a 20, sendo de
responsabilidade da professora interina Castorina Sabo Mendes.
Nos diários de classe das professoras Castorina Sabo Mendes e Maria Capistrano, da1ª
Escola Urbana Masculina e Feminina, do período da década de 40, foram encontrados
registros e informações de atividades que envolviam não só relativas à prática pedagógica,
mas também da rotina e acontecimentos escolares, servindo como uma rica fonte para a
compreensão do funcionamento da escola.
O diário era composto a cada mês pelo programa de ensino do 1º, 2º e 3º ano. Este
programa era constituído por registros nomeados por Disciplinas, Pontos, Forma de
desenvolvimento e Referência no programa. No final do documento havia espaço para o Visto
do Diretor; Observações; indicações do turno; do horário letivo; do ano; da classe; da seção e
do nome do professor responsável pela classe.
No diário de classe, no local referente às Disciplinas, foi-se registrado o ano e classe
primária; no local de Pontos registraram-se as matérias trabalhadas e na Forma de
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desenvolvimento as atividades e exercícios empregados para o desenvolvimento das matérias
e, na Referência no programa, a maneira como se conduzia o processo.
O 1º ano, sob regência da professora Castorina Sabo Mendes, era composto de 3
classes: A, B e C, e o programa de ensino registrado nos diário de classe de ambas as
professoras. Na década de 40, era composto basicamente:

Disciplinas
1º ano A
1º ano B e C

Pontos
A, B, C Infantil
Cópia; Tabuada; Leitura Conta.

Quadro 5- Programa do ano letivo referente ao 1º ano
Fonte: Diários de classe das professoras Castorina Sabo Mendes (1941-42-43-45-47-48) e
Maria Capistrano da Silva (1943-1945) da 1ª Escola Urbana Masculina e Feminina. Arquivo
da Escola Estadual Plácido de Castro.

O 2º ano, nos diário de classe da década de 40, apresentava como programa de ensino:
Disciplinas

2º ano

Pontos
Cópia
Aritmética
Leitura
Ditado
História da Pátria
Língua Portuguesa

Quadro 6- Programa do ano letivo referente ao 2º ano
Fonte: Diários de classe das professoras Castorina Sabo Mendes (1941-42-43-45-47-48) e
Maria Capistrano da Silva(1943-1945) da 1ª Escola Urbana Masculina e Feminina. Arquivo
da Escola Estadual Plácido de Castro.

Nos diário de classe da década de 40, o 3º ano apresentava como programa de ensino:
Disciplinas

3º ano e 3º ano C

Pontos
Leitura
Aritmética
Geografia
Ditado
Língua Portuguesa
Ciências
História da Pátria

Quadro 7- Programa do ano letivo referente ao 3º ano
Fonte: Diários de classe das professoras Castorina Sabo Mendes (1941-42-43-45-47-48) e
Maria Capistrano da Silva (1943-1945) da 1ª Escola Urbana Masculina e Feminina. Arquivo
da Escola Estadual Plácido de Castro.

O 3º ano da Escola Masculina de Castorina se dividia em 3º ano e 3º ano C, sendo que
o registro no diário de classe em relação à Forma de desenvolvimento era igual para ambas as
classes. O turno de funcionamento do 1º, 2º e 3º ano da Escola masculina era o vespertino,
funcionando no horário das 13h00 às 17h00, sendo o feminino em período matutino, das 7h00
às 11h00.
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Sobre os itens Forma de desenvolvimento e Referência no programa, as atividades
mais comuns aplicadas durante o ano letivo encontradas nos registros dos diários de classe
das professoras do período da década de 40 para o 1º ano foram:

Disciplinas

Pontos

1º ano A

A, B, C
Infantil

1º ano B e C

Referência no
programa
____

Cópia
Tabuada
Leitura

Forma de
desenvolvimento
Exercício de escrita;
cópia dos números;
Exercício de conta no
Mapa Barker
Cópia
Adição
Exercício de Leitura

Conta

Exercício de conta

____

Lição oral
Lição oral
____

Quadro 8- Execução do Programa referente ao 1º ano
Fonte: Diários de classe das professoras Castorina Sabo Mendes (1941-42-43-45-47-48) e
Maria Capistrano da Silva(1943-1945) da 1ª Escola Urbana Masculina e Feminina. Arquivo
da Escola Estadual Plácido de Castro.

Atividades comuns encontradas nos registros dos diários de classe das professoras do
período da década de 40 para o 2º ano:
Pontos
Aritmética

Forma de
desenvolvimento
Resolução de cálculos

Referência no
programa
____

Leitura

Exercício de leitura

____

Ditado

Exercício de Ditado

____

Língua portuguesa
História da pátria

Noções preliminares
Pontos sobre História da
pátria
Exercícios de cópia de
trechos de livros

Lição oral
Lição oral

Cópia

____

Quadro 9- Execução do Programa referente ao 2º ano
Fonte: Diários de classe das professoras Castorina Sabo Mendes (1941-42-43-45-47-48) e
Maria Capistrano da Silva(1943-1945) da 1ª Escola Urbana Masculina e Feminina. Arquivo
da Escola Estadual Plácido de Castro.

Para o 3º ano:
Pontos

Forma de desenvolvimento

Leitura

Exercício de leitura

Aritmética
Geografia
Ditado

Língua portuguesa
Ciências

Resolução de cálculos,
exercícios e problemas
Pontos sobre Geografia
Exercício de Ditado
Exercício de Gramáticaanálise
Pontos sobre Ciência

Referência no
programa
____
Lição oral; Exercício
no quadro
Lição oral
Sei Ler
Lição oral
Lição oral
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História da pátria
Cópia

Pontos sobre História da
pátria
Exercícios de cópia de
trechos de livros

Lição oral
____

Quadro 10- Execução do Programa referente ao 3º ano
Fonte: Diários de classe das professoras Castorina Sabo Mendes (1941-42-43-45-47-48) e
Maria Capistrano da Silva (1943-1945) da 1ª Escola Urbana Masculina e Feminina. Arquivo
da Escola Estadual Plácido de Castro.

O Regulamento de 1927, em relação ao ensino de leitura, prescreveu no Art. 91º,
parágrafo 5º, que o método prescrito seria o methodo analytico; e o mesmo Art. 91º indicou os
princípios embasados no método intuitivo, que deveriam ser adotados no trabalho educativo
pelos professores:
1º - passarão sempre, no ensino de qualquer disciplina, do concreto para o
abstracto, do simples para o composto e complexo, do immediato para o
mediato, do conhecido para o desconhecido;
2º - farão o mais largo emprego da intuição;
3º - conduzirão a classe às regras e às leis pelo caminho da inducção.
(MATO GROSSO, Regulamento..., 1927).

De acordo com o Regulamento de 1927, o ensino da leitura pelo método analítico
deveria ser desenvolvido tendo como princípio o de ir do complexo ao simples e do concreto
ao mais abstrato, ou seja, trabalhar-se o escrito a partir de unidades completas de linguagem
(frase), para depois dividi-las em partes menores ou unidades mais simples (palavras e
sílabas). Essas novas formas de ensino propostas nacionalmente e em Mato Grosso pelo
Regulamento de 1927 tinha como meta central modelar o ensino do Estado aos padrões do
ensino moderno proposto em documento pelo Manifesto dos Pioneiros.
Sobre a prática pedagógica da Escola Estadual, 1ª Escola Urbana Masculina e
Feminina, em relação ao material didático, os diários de classe apresentavam o registro do
material adotado nos anos de 1941 a 1943. Em relação ao que se foi registrado como Material
didático:
Ano requerente

Títulos
Cartilha do Povo
Cartilha Amiga
Corações de Crianças

1941

Cartilha Popular
A, B, C Infantil
Tabuada Baker
Cartilha da Infância
Cartilha Corações de
Crianças
Cartilha na Roça
Meu Livro

Autor
Manoel Bergstrom
Lourenço Filho
Luciano Lopes
Thomaz Paulo Bom
Sucesso Galhardo
Maria Paula
Theodoro Jeronymo de
Moraes
Renato Sêneca Fleury
Rita M. Barreto
Rita M. Barreto
Theodoro Jeronymo de
Moraes
Renata Sêneca Fleury
Theodoro J. Moraes
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Quadro 11- Material didático utilizado na 1ª Escola Masculina e Feminina no ano de
1941.
Fonte: Diários de classe das professoras primárias de 1941 da 1ª Escola Urbana
Masculina e Feminina. Arquivo da Escola Estadual Plácido de Castro.

Ano requerente

Títulos
ABC da Infância

Autor
____

Cartilha Popular
Cartilha do Povo

Maria Paula
Manoel Bergstrom
Lourenço Filho
Luciano Lopes

1942

Cartilha Amiga

Quadro 12- Material didático utilizado na 1ª Escola Masculina e Feminina no ano de 1942.
Fonte: Diários de classe das professoras primárias de 1942 da 1ª Escola Urbana Masculina e
Feminina. Arquivo da Escola Estadual Plácido de Castro.

Ano requerente

Títulos
Cartilha das Mães
Primeiro Livro

1943
ABC Infantil
Cartilha do Povo
Cartilha Popular

Autor
Arnaldo Barreto
Altina Rodrigues de
Albuquerque Freitas
____
Manoel Bergstrom
Lourenço Filho
Maria Paula

Quadro 9- Material didático utilizado na 1ª Escola Masculina e Feminina no ano de 1943.
Fonte: Diários de classe das professoras primárias de 1943 da 1ª Escola Urbana Masculina e
Feminina. Arquivo da Escola Estadual Plácido de Castro

Imagens de algumas das cartilhas citadas:
Figura 12.

Figura 13 e 14(abaixo)

Disponível
em:
<http://www.crmariocovas.sp.gov.br/txt_html/mem/o
bj/obj_a/l_077_mem.html>

Disponível em:
<http://www.crmariocovas.sp.gov.br/txt_html/mem/obj/
obj_a/l_034_mem.html>.

]
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Disponível
em:
<http://www.crmariocovas.sp.gov.br/txt_html/mem/obj/obj_a/l_067_
mem.html>

Observou-se que o uso da cartilha foi utilizado com frequência. Segundo Barbosa
(1990 apud AMÂNCIO, 2002, p.14), a cartilha como instrumento didático foi utilizada como
único recurso ou como material complementar pela grande maioria dos professores. Usada
nas salas de aula, teve um papel preponderante no ensino-aprendizagem da leitura e escrita e
no processo de alfabetização.
Para as professoras primárias da 1ª escola Urbana Masculina e Feminina de
Diamantino, observou-se a utilização de várias cartilhas. Pressupõe-se que a utilização das
mesmas decorreu de trabalharem com vários níveis de alunos na mesma sala de aula, pois não
foram encontrados registros que reportem à vida escolar de cada aluno.
No texto intitulado A cartilha e suas mazelas, Barbosa, no sentido de situar
historicamente esse material didático, afirma que, devido às suas características, a cartilha
concretizava e difundia o modelo de leitura idealizada pelas metodologias tradicionais, pois os
textos “não apresentavam sentido ao leitor transformando o aprendiz num leitor de letras e
sílabas” (BARBOSA, 1990 apud AMÂNCIO, 2002, p.32).
Segundo Macedo (1985 apud AMÂNCIO, 2002, p. 32-36), o problema da dificuldade
da produção da escrita pelos alunos decorria do processo de contato do aluno, desde a
alfabetização, com a escrita. A autora observa que em algumas cartilhas, ao se simplificar a
estrutura de frase ocorria “a redução qualitativa ao mínimo possível dos elementos
constituintes das unidades linguísticas: oração, período, parágrafo e texto.” Observa também
que os textos que a compõem são formados, em sua maioria, pelo uso de um vocabulário
limitado somado à repetição de palavras compondo orações estruturadas por um período
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simples, com elementos mínimos de predicação, quase não se encontrando períodos
compostos o que gerava o empobrecimento no uso de recursos da linguagem pelo aluno.
O uso da cartilha como ferramenta de ensino fez com que professores em sua prática
pedagógica a utilizassem como único guia, restringindo o ensino apenas em seu conteúdo.
Soares (1991 apud AMÂNCIO, 2002, p. 38) adverte que, sendo a linguagem escrita presente
na cartilha de baixo teor de textualidade, não oportuniza ao aluno conhecer as regras
discursivas do texto escrito. Outro fator é que, preso a ela, não instiga o aluno a pensar e
elaborar um texto escrito da mesma forma que faz na sua oralidade, pois por não se explorar
textos com períodos compostos, não permite o aluno o uso dos mesmos.
Em relação à origem do termo cartilha Boto (2004, p. 3) descreve:
[...] o termo cartilha constitui um desdobramento da palavra “cartinha” que,
por sua vez, era usada _em língua portuguesa _ desde o princípio da Idade
Moderna, para identificar aqueles textos impressos cujo propósito explícito
seria o de ensinar a ler, escrever e contar. [...] a palavra cartilha, que vem de
cartinha, remonta, por seu turno, ás situações mais corriqueiras e frequentes:
até o século XIX, boa parte (muitas vezes a maioria) dos textos escritos que
as crianças traziam de casa para utilizá-los na escola como materiais de
ensino da leitura eram manuscritos: dentre esses, as cartas eram uma fonte
privilegiada... Muitos eram os meninos e meninas que, em Portugal,
aprenderam a ler inicialmente mediante a leitura de cartinhas... À
semelhança e por analogia, elabora-se _ para os primeiros textos impressos
com a finalidade alfabetizadora _ a expressão “cartinha de leitura”. Daí vem
a cartilha.

Analisando a origem da cartilha, observa-se que a mesma tinha a função tanto do
exercício da leitura como da escrita. Por serem cartas, supõe-se que o texto produzido não
fosse apenas formado por período simples e sim apresentasse, no transcorrer do texto, formas
compostas, oportunizando ao aluno contato com essa estrutura discursiva. Outro fator
observável é a respeito de sua composição dos textos que desde o processo de alfabetização
deveriam influenciar na formação de hábitos ligados à moral e aos conhecimentos úteis
(BOTO, 2004, p. 32). Sendo a cartilha um veículo impresso, oportunizou a circulação e o
inculcamento dos ideários nelas contidos, ligados aos costumes, valores, crenças, moral e
nacionalismo, sendo também um instrumento dirigente e uniformizador em relação à
metodologia empregada pelo professor. Em confirmação, Corrêa (2000) afirma que as
cartilhas por serem um veículo formador de ideias, influenciaram comportamentos e valores
desejados pelo Estado à sociedade, no período histórico em que foi empregada.
Na Cartilha do Povo – Para ensinar rapidamente, uma das cartilhas adotadas pela 1ª
escola Urbana Masculina e Feminina de Diamantino, as ilustrações apontam para a formação
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de hábitos ligados aos conhecimentos úteis, a natureza e a moral. A cartilha apresenta,
segundo Bertoletti (2006, p.26),
Das 122 ilustrações, 34 são de animais, peixes e aves (gato, galinha, sapo,
pássaros etc.); 31 de objetos de uso cotidiano (bule, cesto, caneta, bota etc.);
19 de brinquedos e brincadeiras infantis (crianças brincando com a Bandeira
Nacional, nadando no rio, batendo bola, ninando boneca etc.); 16 de figuras
humanas (bebê, frade etc.) e partes do corpo humano (mão, boca etc.); 14 de
alimentos (bolo, uva, trigo, cebola etc.); e 8 de lugares (como escola, ninho,
gramado etc.).

Em relação à formação do ideário nacionalista e papel do homem com relação ao
futuro da nação, o trecho da Cartilha do Povo – Para ensinar rapidamente, assim indica:
O Brasil tanto mais produzirá, enriquecendo o seu povo, trazendo-lhe a
abastança e a prosperidade, quanto mais cultos e preparados forem os
homens os seus homens de amanhã _ hoje meninos de escola.
A criança que estuda trabalha pela riqueza futura do país. (BERTOLETTI,
2006, p. 25).

Em relação ao Regulamento de 1927, em Mato Grosso, o Art. 91, parágrafo 5º
prescreveu que o método adotado seria o methodo analytico. Segundo Mortatti (1999, p. 86):
[...] a institucionalização do método analítico para o ensino da leitura e a
organização de um sistema público de ensino passam a demandar adaptação
a esse método aos moldes linguísticos e culturais brasileiros e produção de
cartilhas e livros de leitura de acordo com a reforma na instrução pública
paulista.

Diante dessa afirmativa, ressoa o pensamento de influência paulista no ideário
reformista pedagógico de Mato Grosso, não só pelas missões paulistas, responsáveis pela
elaboração da Reforma da Instrução Pública Primária de Mato Grosso, mas também devido à
inserção do mesmo dentro da prática pedagógica do professor, no uso das cartilhas. Em sua
maioria, também eram de origem paulista, pois, segundo Bertoletti (2006, p. 49), uma das
editoras pioneira que impulsionou e difundiu a nacionalização das cartilhas foi a Companhia
Melhoramentos de São Paulo, sendo um principal expoente na divulgação do novo
pensamento pedagógico. Na capital paulista, durante a primeira gestão de Oscar Thompson à
frente da Diretoria Geral de Instrução Pública (1909-1910), adotou o método analítico como
oficial para o ensino da leitura, “com o objetivo de uniformizar o ensino e consolidar o
modelo considerado cientificamente verdadeiro.” (MORTATTI, 1999, p. 83). Com a Reforma
Sampaio Dória, em 1920, o emprego do método analítico ficou a critério do professor, pois a
lei garantia-lhe autonomia didática (MORTATTI, 1999, p. 84).
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Em relação à adoção e emprego do método analítico:
Naquele tempo nós estávamos debaixo da inspiração do Sampaio Dória, que
era como o arauto do método analítico. Ele não criou o método analítico no
ensino da leitura. Isso quem criou propriamente foi o João Köpke. Depois o
Thompson foi para os Estados Unidos, numa viagem, e, quando voltou,
também trouxe aquela propaganda toda sobre o método analítico, que a meu
ver, é o único método do ensino de leitura. O resto é mistificação, é
invenção. O método analítico tem bases científicas. E o Sampaio Dória, nos
livros dele expõe as bases científicas do método analítico. Porque tem bases
científicas. O ponto de partida, parte do todo, depois a análise, depois a
recomposição das palavras, aquele plano todo do método analítico.
(DEMARTINI; TENCA; TENCA, 1985, apud MORTATTI, 1999, p. 8485).

Outro fator ligado ao ideário paulista foi que a produção das cartilhas era, muitas
vezes, de autoria dos professores normalistas paulistas, atuantes no magistério. Como
exemplo, a Cartilha do Povo – Para ensinar rapidamente (1928), produzida por Lourenço
Filho e editada pela Companhia Melhoramentos de São Paulo. Destinava-se ao ensino da
leitura e da escrita a crianças e adultos das escolas brasileiras. Essa cartilha obteve muito
sucesso, sendo utilizada por mais de seis décadas nas escolas brasileiras sem sofrer alterações
(BERTOLETTI, 2006, p. 23).
Em relação ao trabalho de escrita, na 1ª escola Urbana Masculina e Feminina, assim
foi registrado no diário escolar: a escrita era trabalhada no ditado, caligrafia vertical de acordo
com o modelo, exercício de cópia, sendo nas cartilhas o mesmo efetuado como cópia
caligráfica das sentenças; cópia das palavras ou sílabas estudadas; cópia de modelos de escrita
e de textos e exercícios, também numéricos, expostos no quadro negro. (BERTOLETTI,
2006)
Quanto ao trabalho de leitura, na mesma instituição, ficou registrado no diário escolar:
leitura das lições da cartilha, gramática; leitura de sentenças escritas no quadro negro; leitura
de sentenças da cartilha; leitura de palavras separadas por sílabas escritas no quadro. Outra
forma de leitura e escrita era a elaboração e leitura pela criança de seu pensamento –
historieta. (BERTOLETTI, 2006)
A respeito dos exercícios de leitura Maria Capistrano relata em Souza (2006, p. 126):
Naquele tempo era o abecedário e depois palavras (...). Para ensinar o
abecedário eu passava no quadro, depois chamava os alunos para ler no
quadro. Lia no quadro negro assim era, no caderno e cartilha.
(CAPISTRANO, Depoimento..., 2005).

Sobre o ensino da linguagem na alfabetização no 1º ano A, B, C, as atividades de
escrita registradas no diário de classe tinham como base as atividades: cópia das primeiras
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letras; cópia do alfabeto maiúsculo e minúsculo; caligrafia; cópia de trecho de uma lição no
quadro ou do livro ou cartilha; cópia/traslado; ditado; silabação; formação de frases e
caligrafia. Em Souza (2006, p. 125) há o depoimento da professora Maria Capistrano,
relatando sobre a prática da caligrafia com seus alunos da 1ª escola Urbana Masculina e
Feminina:
Os mais adiantados faziam caligrafia no caderno, tinha que fazer, porque
caligrafia era uma das coisas principais, é naquele tempo fazia muita
caligrafia, eu mesma passava no caderno para eles fazer. (CAPISTRANO,
Depoimento..., 2005).

Observou-se que a relação das cartilhas se fazia em torno de três títulos, predominando
as do método analítico. Segundo Souza (2006), o emprego de várias cartilhas decorreu do
trabalho de ambas com níveis diferentes de aprendizados na mesma sala de aula e de acordo
com depoimento das professoras da 1ª escola Urbana Masculina e Feminina de Diamantino.
Durante sua prática pedagógica foi recorrente a Cartilha Popular, Cartilha do Povo e Meu
Livro. De acordo com Amâncio (2000, p. 76-89, volume apenso), a cartilha Meu Livro esteve
entre as mais pedidas nas primeiras décadas do século XX em Mato Grosso e São Paulo,
mantendo-se por longa data. De acordo com a autora, nos registros de classe dos professores
mato-grossenses, as mesmas são mencionadas a partir de 1921.
A cartilha Meu Livro foi elaborada de acordo com o método analítico. No seu interior
traz em anúncio “primeiras leituras de accôrdo com o método analytico” e sob o título de
“Direção” traz orientações ao professor sobre o método, ou seja, a forma de sua utilização e
organização (AMÂNCIO, 2000, p. 76-89, volume apenso).
A Cartilha do Povo – Para ensinar rapidamente também apresenta orientações ao
professor como exemplo: “O professor poderá iniciar o ensino desta cartilha pela 3ª lição, que
já oferece palavras e que é, portanto, mais interessante à criança” (BERTOLETTI, 2006). Em
relação às lições, Bertoletti analisa que na Cartilha do Povo, “não seguem um método puro”,
tampouco se organizam dentro da regra geral de aprendizagem de leitura pelas letras em
ordem alfabética, conforme o estabelecido pelas Instruções Práticas68, pois na Cartilha do
Povo a separação silábica já acontece nas primeiras lições. Outro fator presente nela é o
emprego de historietas que, por vezes aparecem depois de uma atividade com empregos de
palavras, fugindo ao segundo passo da Instrução Prática que estabelece primeiramente o
emprego de historietas enunciadas pelos alunos e registradas pelo professor para depois o

68

Normativas metodológicas de ensino promulgadas pela Diretoria Geral da Instrução Pública de São Paulo em
1915(BERTOLETTI, 2006, p. 40).
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trabalho com palavras-chave. Em convergência a Instrução Prática a Cartilha do Povo
trabalha as palavras-chave relacionadas às coisas do círculo de conhecimento dos alunos.
As décadas de 1920 a 1930, em Mato Grosso, as cartilhas eram selecionadas,
autorizadas e fornecidas pela Diretoria da Instrução Pública, não sendo, portanto, a escolha a
cargo do professor (AMÂNCIO, 2000). Segundo a autora, “a cartilha não define apenas a
organização e sequência dos conteúdos, mas também a forma de introduzi-los”. Sobre o
emprego das cartilhas nas escolas primárias em Mato Grosso, não foram encontrados registros
dos critérios utilizados para a escolha das mesmas e uma das justificativas de seu uso foi por
possuir direcionamentos quanto ao seu uso no ensino, o que facilitou a prática pedagógica,
principalmente daqueles professores que não obtiveram sua formação na Escola Normal.
Outra justificativa foi quanto ao acesso dos alunos ao material escolar, pois as cartilhas, como
já dito, eram requeridas e fornecidas aos alunos pelo Estado (AMÂNCIO, 2000, p. 53).
Em relação ao material escolar utilizado, Maria Capistrano relata em Souza (2006, p.
121):
O material ia às vezes daqui (de Cuiabá), acho que o governo que mandava,
a gente dava lá, ajudava, só que eu não lembro o nome da cartilha. Aí ele
dava o material para os alunos [...] e os pais ajudavam também. Nesse tempo
Diamantino tava bem... A escola que eu trabalhava era pública, o material a
gente ajudava, o prefeito ajudava também no que podia. (CAPISTRANO,
Depoimento..., 2005).

O uso pela escola 1ª escola Urbana Masculina e Feminina dessas cartilhas analíticas
determina que a prática pedagógica das professoras Maria Capistrano e Castorina Sabo
Mendes apresentava indícios de ocorrer dentro da perspectiva do Regulamento de 1927,
apresentados no Art. 91, inciso 5º – emprego do ensino da leitura pelo método analítico no
ensino de leitura, cumprindo também as determinações dadas pelo inciso 10º – que a
educação seja realizada pela palavra e pelo exemplo e as determinações dada pelo inciso 11 –
em que as aulas, as lições e a experiência didática ocorram com o acompanhamento do
professor. Esta afirmação decorre primeiramente do fato da utilização de cartilhas analíticas já
citadas na escola e por ser o emprego do método analítico de conhecimento de Maria
Capistrano, visto sua formação. Em verificação conjunta dos diários de classe de Castorina
Sabo Mendes e Maria Capistrano, percebeu-se que os mesmos apresentavam similaridades
nos itens Formas de desenvolvimento e Referências no programa evidenciando que ambas
possuíam consonância na prática pedagógica.
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Segundo Souza (2006, p. 118), em relação à rotina escolar, a professora Maria
Capistrano ressaltou que “tinha a hora de recreio, de meia hora, tinha merenda, mas eram os
alunos que levavam aquilo que podiam, pois a escola não fornecia”.
Em relação aos castigos físicos, já abolidos oficialmente em Mato Grosso desde o
Regulamento de 1910, a professora Maria Capistrano relata em Souza (2006, p. 118):
Eu nunca usei palmatória não (risos) palmatória já tinha sido extinta (risos),
as professoras punham de castigo em pé, de costa para o quadro, palmatória
não. Eu não aplicava castigo. (CAPISTRANO, Depoimento..., 2005).

Sobre a vacinação e visitas do médico à escola, não foi encontrado registro de sua
prática. Outro fato também não encontrado foi em relação à prática da Ginástica e de
Trabalhos Manuais, não se sabendo, portanto como decorreu sua prática. Também não há
registro de trabalho com música ou canto, nem de trabalhos livres. Supõe-se sua não
ocorrência devido à falta de material e qualificação dos professores para ministrar a prática
desses conteúdos que requeriam conhecimentos específicos.
A Escola Estadual 1ª escola Urbana Masculina e Feminina funcionou como
estabelecimento de ensino primário até 1948. Sua extinção decorreu da criação, em
Diamantino, da Escola Reunida Major Caetano Dias, no mesmo ano, com 90 alunos
matriculados (SOUZA, 2006).
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CAPÍTULO III
Na Argentina, na expectativa de alçar novos horizontes educacionais para o ensino
público primário ocorre a abertura de uma escola experimental embasado na Escola ativa.
3.1 Escola Estadual Dr. Gabriel Carrasco: Escuela Serena de Olga Cossettini.

No ano de 1934, especificamente no mês de agosto, foi aprovado em Santa Fé a Ley de
Educación Común, Normal y Especial nº 2.364, emitida pela Legislatura de Santa Fe, sob o
governo de Luciano Molinas. Esta lei, com o propósito de regular a educação na Província de
Santa Fé promulgou algumas disposições que romperam com a educação conservadora ou
tradicional, apresentando, entre seus artigos, o ensino público pautado nos métodos ativos e
promovendo, com isso, sua aplicabilidade na prática pedagógica. Diante desse panorama, em
18 de novembro de 1935, pela Resolución de la Dirección de Escuelas - expediente nº 200D-93569, foi considerada a resolução de nomeação de Olga Cossettini como diretora da escola
nº 69, localizada no Barrio Alberdi, em Rosário. Para tanto, a escola funcionaria como
experimental, sob sua direção. No mesmo documento foi redigido pela Dirección General
elogios e reconhecimento à trajetória de trabalho pedagógico realizado por Olga70, que
comungava com a ideologia educacional influenciada pela matriz ideológica do italiano
Giuseppe Lombardo Radice. De acordo com Menin (1998), Olga estabeleceu um intercâmbio
intelectual, por correspondência, com Lombardo Radice, recebendo elogios, pois seu trabalho
era uma forma expressa de divulgação, defesa e anúncio de seu ideário embasado no
“idealismo” presente na “escola serena”.

Uma das palavras de Lombardo Radice em

intercâmbio com Olga, registrado em carta:

Confío en que su escuela de Rosario de Santa Fe, a la que con justicia
califica Ud. Como “Serena”, se convirtiera en un modelo digno de imitación
por parte de los maestros argentinos.Como italiano, mucho me alegra la
proximidad espiritual de su escuela con las mejores de las nuestras.71

Este dado foi publicado no Boletín de Educación, Santa Fe, 5ta. época, n.1, junho de 1936, p. 166, col.1.
Olga já havia realizado em ensaio da “escuela serena” com Amanda Arias na Escola Normal Rafaela.
(MENIN, 1998).
71
Confio que sua escola em Rosário Santa Fé seja digna de justiça e seja qualificada como “Serena”, que se
converta como modelo digno de imitação por parte dos professores argentinos. Como italiano, muito me alegra a
proximidade espiritual de sua escola com as melhores das nossas (tradução nossa).
69
70
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Imagem da carta original:

Figura 15. Carta de Lombardi Radice à Olga Cossettini
Fonte: Archivo Pedagógico Cossettini/ IRICE
Disponível em: < http://www.irice.gov.ar/cossettini/imagenes/Epist6.gif>

3.2 Lombardo Radice: trajetória e ideologia

Na Itália, a Reforma da Instrução Pública, realizada no ano de 1923, estava sob
responsabilidade de Gentile, Ministro da Instrução Pública, e do filósofo Lombardo Radice,
como Diretor Geral da Instrução Primária. Nesta incumbência, Radice idealizou a Reforma do
ensino primário durante o governo de Mussolini. (HORTA, 2006). Segundo Goy (1926, p. 9394 apud HORTA, 2006, p. 3), Radice apresentava uma consciência nacional viva, valorizava
as tradições regionais da vida comum, como sua cultura, linguagem e poesia, atentando para
“as aspirações profundas de cada um dos povos que compõem a nação”. Com esses ideais,
Radice se opunha à cultura pedagógica positivista.
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A escola de Giuseppe Lombardo Radice, segundo Cambi (1999) denominada de
escola serena, apresentava como ideologia a integração entre as instituições família e escola,
sendo uma continuidade da outra. O ensino se embasava na valorização da espontaneidade da
criança, em sua expressão artística, perdendo o ordenamento e rigidez, característicos do
ensino tradicional. Era desenvolvida segundo os princípios de “serenidade, equilíbrio,
atividade, espontaneidade”. Portanto, a “livre expressão” do aluno se apresentava como
atividade dentro do cotidiano escolar, num processo educativo na perspectiva da “Maiêutica”:
“Arte do mestre de fazer “dar à luz” ideias” que apresentam como centro “o aluno”. Segundo
Borderié (2001):
Giuseppe Lombardo Radice desenvolve uma teoria de educação centralizada
na dualidade individual e social, em que o social resulta da tomada de
consciência da identidade. [...] O papel do professor é garantir uma “escora”
que ajude a criança a desenvolver dupla consciência de seu eu individual e
de seu eu social.

Filósofo, discípulo de Gentile e adepto ao idealismo72, que apresenta o filosofar como
“ato do Espírito infinito que se reconhece como tal em suas manifestações finitas”, Lombardo
Radice fundamenta-se na união entre a Filosofia e Pedagogia, apresentando o ato educativo
assinalado por relações afetivas, e acentuadas pelo amor (AGAZZI, 2009). A metodologia se
configurava de acordo com a matéria a ser trabalhada, tendo por base a busca na invenção e
criação, sendo que a arte se fazia representante do momento da subjetividade (THUMS,
2003). Seus princípios foram aplicados nas escolas públicas renovadas da Itália, sendo
ampliado e configurado conforme a autonomia da consciência pedagógica e dirigentes e
professores.

3.3 Escuela Serena: expressões artísticas e conhecimento científico.

A “Escola Serena”, de Rosário, caracterizada como pública e primária, situava no
Bairro Alberdi, recebeu o nome de Dr. Gabriel Carrasco73. Instalada em local privilegiado em
meio a um panorama natural, entre a campesina e o rio Paraná, oportunizou aos alunos, com
idade entre 6 a 14 anos (OLGA, 1945, p. 30), a apreciação, observação e a exploração dos
elementos naturais. Em meio a esse cenário integrado à rotina escolar, expressões artísticas se

72Representa as doutrinas segundo as quais a realidade do objeto depende do sujeito que o pensa. (THUMS,
2003, p. 279).
73
Inspetor de Ensino dos Departamentos de Rosário, San Lorenzo, Belgrano e Iriondo (EL MONITOR, 1887).
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fizeram constantes no cotidiano escolar, como a música, o teatro, a dança, poesia, pintura,
dentre outras atividades, como os jogos (COSSETTINI, 1945). No ano de 1936, ingressou no
corpo docente sua irmã, Letícia Cossettini, que com experiência no campo das artes veio a
acrescentar uma perspectiva maior do trabalho com artes, no sentido da exploração desse
campo, de grande criatividade nas atividades pedagógicas escolares (ABRAMOWSKI, 2009).
A localização geográfica da escola, em meio à ambiência natural, favoreceu o
atendimento a alguns dos preceitos escolanovista, como a escola no campo, passeios em meio
à natureza, excursões e acampamentos, sendo estes últimos realizados também nos bairros,
com o sentido de integração escola-comunidade, por meio do contato com os alunos. Outra
forma de entrosamento se deu pela entrega, pelos alunos, de folhetos divulgando
apresentações e amostras de suas produções. As Missões Infantis de Divulgação Cultural
nasceram com o intuito de aproximação e divulgação do trabalho escolar. Essa interação
possibilitou maior comunicação entre a comunidade, a escola e os alunos. O evento foi
marcado pelas exposições de trabalhos em locais públicos, como o ocorrido na Plaza Santos
Dumont em Rosário (ABRAMOWSKI, 2009, s/p.).
Sobre o período e finalidades das Missões:
Iniciada esta actividad al finalizar el año 1936, se cumple desde entonces,
todos los años, durante el mes de noviembre participando en ellas los
alumnos comprendidos entre los 10 y 14 años.
Las Misiones infantiles de divulgación son la escuela en la calle, en contacto
con el pueblo, a quien lleva su saber y su experiencia. Expresión de vida de
la escuela que sale de sus límites estrictos y busca contacto con el mundo
que la rodea.74 (COSSETTINI 1945, p. 100).

A finalização do evento ocorria por meio de atividades artísticas desenvolvidas com a
participação do coletivo, como o coral, a dança e o teatro. A Missão, como atividade,
proporcionava integração entre alunos e comunidade e a troca e fortalecimento dos elementos
culturais próprios do local. Outra forma dessa interação foi a produção de uma revista
escolar75 e da rádio e folhetos de divulgação escolar (MENIN, 1998).

74

Esta atividade teve início no final de 1936, e se cumpre desde então em todos os anos no mês de novembro
com a participação dos alunos entre 10 a 14 anos de idade. As Missões Infantis de divulgação são as crianças da
escola em extensão com a rua, entrando em contacto com as pessoas a quem levam seu conhecimento e
experiência. Expressão da vida escolar que deixa seus limites rigorosos e busca contato com o mundo que a
rodeia (tradução nossa).
75
A revista foi intitulada de La Voz de la Escuela. Sua publicação acontecia trimestralmente sendo resultado da
produção dos alunos. A divulgação e distribuição das revistas eram de responsabilidade dos alunos. Disponível
em: < http://www.irice.gov.ar/cossettini/Series.php>, acesso em 02/09/2011.
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Figura 16, 17 e 18(abaixo)
Fonte: Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas-CONICET
Disponível em: http://www.irice.gov.ar/cossettini/Series.php
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Figura 19.
Fonte: Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas-CONICET
Disponível em: <http://www.irice.gov.ar/cossettini/imagenes/foto6.jpg.

No ano de 1937, a apresentação ocorreu com a recitação e encenação do poema El
alma de la tierra, de Lucinda Suarez, de 13 anos, com o Coro de pájaros, trabalho inicial
marcado pela livre expressão em que os alunos, em observação imitavam o som dos pássaros
como fundo musical da dança (COSSETTINI, 1947).

Figura 20
Fonte: Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas- CONICET
Disponível em:< http://www.irice.gov.ar/cossettini/imagenes/foto8.jpg>
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Olga Cossettini, juntamente com sua irmã Letícia, propunham uma pedagogia
construída na interação entre o campo científico e o campo das expressões artísticas.

Figura 21 e 22. Letícia e Olga Cossettini
Disponível em: <xtimeline.com>

O valor estético se pautava na “beleza natural” e esta se fazia presente nas produções
artísticas dos alunos, através das atividades de pintura, desenho, escritos; sendo presente, no
exercício, a livre expressão, demonstrando os “estados da alma” que se interligam nos valores
morais, físicos e intelectuais (COSSETTINI, 2001). Essa preocupação com os estados da alma
foi recorrente como pressuposto pedagógico no trabalho das irmãs Cossettini, quando as
expressões intuitivas e não científica aproximavam-se dos pressupostos espiritualistas
presentes no idealismo pedagógico de Lombardo Radice. Esse cenário se configurou nas
palavras de Letícia, em meio ao passeio no campo com as crianças:
Cuando en nuestras diárias salidas con los niños por los vecinos campos, el
grupo en marcha se detiene a recoger hierbas, a observar la cambiante ronda
de uma bandada en el alto cielo; cuando extiende los brazos para alcanzar la
rama en el aire o echa a correr en el impulso vital del gozo infantil, el grupo
adquiere voz y contenido plástico. No son simples movimentos corporales.
Es una conjunción de todo el ser, como un enlace material que comunica al
conjunto armonía renovada, enriquecida, donde al decir de Schiller “todo es
alma”. (COSSETTINI, 1947, p. 14).76

Outro fator notável entre as práticas pedagógicas foi a presença, nas produções
artísticas dos alunos, de “elementos naturais”, sendo ressaltados e descritos em suas
qualidades, explorados e evidenciados em suas atividades de “observação” e “produção”
realizadas ora de forma individual, ora coletiva. De acordo com Cossettini (1947), a
observação se fazia presente nas atividades cotidianas, sendo o fato ou o elemento analisado
individualmente e no coletivo, sob todos os seus aspectos, seja quanto à sua configuração,
76

Quando em nossas partidas diárias com as crianças nos campos vizinhos, o grupo em marcha de detém em
apanhar ervas, observar o movimento dos pássaros no alto do céu; quando se estende os braços para alcançar um
ramo se põe a correr num impulso de alegria infantil, e o grupo adquire voz e platicidade. Não são simples
movimentos corporais, é uma junção de todo o ser, como um elo mateiral que conecta a harmonia renovada,
enriquecida, onde as palavras de Schiller "é toda a alma”. (COSSETTINI, 1947, p. 14,tradução nossa).
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conformação, função e qualidades. O fechamento da discussão era registrado no caderno de
classe finalizado com desenhos e aquarelas (GVIRTZ, 1999).

Figura 23.
Fonte: Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas- CONICET
Disponível em: http://www.irice.gov.ar/cossettini/imagenes/Acuarela3.jpg

Figura 24.
Fonte: Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas- CONICET Disponível em:
<http://www.irice.gov.ar/cossettini/imagenes/Acuarela2.jpg>
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Figura 25.
Fonte: Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas- CONICET
Disponível em: <http://www.irice.gov.ar/cossettini/imagenes/Acuarela7.jpg>

Outra atividade artística que se evidenciava na escola foi o “teatro”. Nesta atividade
em particular, formada pela junção de várias expressões artísticas, os elementos da natureza se
faziam presentes, sendo descritos e ressaltados de forma vívida, evidenciadas como fatos
vinculados à expressão afetiva do homem, como dentre os trechos do poema intitulado “Los
ay... de la tierra, Los eh... de la luna, Los y... del mar :
[...]Y... las almas del mar tocaron tierra.
Una tierra dura pero blanca.
Y... las rocas se fueron ablandando.
Las ondinas lãs habían acariciado.
Y... el mar se puso triste, y las trombas barrieron la tierra,
y las ondinas danzan en el mar. (COSSETTINI, 1947)77

77
E... as almas do mar tocaram a terra. Uma terra dura mas branca. E... as rochas se foram amolecendo. As ondas
as estavam acariciando. E... o mar se pôs triste e as trombas varrem a terra e as ondas dançam ao mar. (tradução
nossa).
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Como na coreografia interpretativa do poema descrito por Letícia (COSSETTINI,
1947): “Los cuerpos encuentran el ritmo de un pájaro herido para el primer poema. En los

movimientos voluntários y libres está la expresión de su emoción. [...] Movimento, gesto,
expresividad toda del cuerpo; jamás la pose estática que es la muerte del movimiento”.78

Figura 26
Fonte: Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas- CONICET.
Disponível em: <http://www.irice.gov.ar/cossettini/imagenes/foto7.jpg>

A música, em sua expressão guiava o coro, tocava almas colocando-as em integração
com as palavras pronunciadas na recitação. Para Letícia, a espontaneidade, quando expressa
por palavras, configurava-se em um gesto de liberdade:

_Yo danzaría mis poemas; escribiéndolos las palabras danzaban.

Clara verdad. Recóndita expresa la belleza bajo la influencia de la libertad.
(COSSETTINI, 2001, p. 46 ).79

A coreografia, o movimento do corpo se mostrava configurado por gestos carregados
de significado, ou seja, traduzido e referenciado por elementos presentes na vida habitual, não

78

"Os corpos se expressam em ritmo de um pássaro feridou para o primeiro poema. Os movimentos são
expressão voluntária e livre de sua emoção .[...] Movimento, gesto, expressão em todo o corpo; nunca ficam
estáticos que é a morte do movimento"(tradução nossa).
79
Eu dançava em meus poemas. Escrevendo as palavras dançavam. Verdade clara. Expressa a beleza escondida
sob a influência da liberdade (tradução nossa).
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obedecendo uma conformação rigorosa ou pré-estabelecida, sendo, portanto o movimento
executado de forma natural segundo a vontade da alma:
[...] Toda su belleza y elegância afloró límpida en el gesto sumario y en la
mímica, el el cuerpo expresivo, en el floreo del pañuelo, en la levedad del
pie que apenas parece rozar la tierra o herirla con zapateo insistente.
(COSSETTINI, 2001, p. 61).80

O pensamento, a ideia, o conhecimento e a experiência vivenciados por cada um dos
alunos eram considerados dando conformação à prática pedagógica, possibilitando várias
formas de pensar: “Los niños nos Dan la medida exacta de sus preferências” (COSSETTINI,
2001, p. 68). As produções artísticas das crianças são resultantes do “exercício imaginativo
carregado de sentimento”:
Toda imagen tiene sentido emocional con la presencia de una conmoción afectiva
producida por el contacto de la imaginación y del sentimiento. Estos dos hechos,
imaginación y sentimiento, son potencias espirituales del niño que se manifiestan de
una manera clara y permanente, y esa es la razón por la cual el artista que hay en él
se nos aprezca em toda su plenitud y trasnparencia, hasta que el manipuelo
educativo lo vuelve opaco y estéril. (COSSETTINI, 2001, p.184).81

Para o exercício em trabalhos manuais, eram realizadas oficias de escultura e
carpintaria. As Missões Infantis de Divulgação Cultural propiciavam a exposição dos
trabalhos dos alunos (MENIN, 1998, s.n.).

Figura 27
Fonte: Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas- CONICET.
Disponível em: <http://www.irice.gov.ar/cossettini/imagenes/foto5.jpg>.
80

Toda beleza e elegância vêm à tona resumidas claramente em um gesto e a mímica, no corpo expressivo, no
florescer do lenço, na leveza do pé que toca o chão num sapateado insistente (tradução nossa).
81
Toda imagem apresenta um sentido emocional com a presença de uma comoção produzida pelo contato da
imaginação e sentimento. Estes dois, fatos imaginação e sentimento, são poderes espirituais da criança que se
manifestam de forma clara e permanente, e essa é a razão pela qual o artista se expressa em toda sua
transparência e plenitude até que a manipulação da educação o deixa cego (tradução nossa).
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O cotidiano da escola era conformado entre excursões, observações, discussões sobre
ideias, formando o espírito da curiosidade, vontade de aprender e saber. Os alunos, segundo
Juan Mantovani, Ministro de Instrucción Pública e Fomento de la Província de Santa Fe, na
sua maioria era de origem humilde, muitos ajudavam no sustento familiar:
[...] Aquí son, en cambio, niños pobres, de padres trabajadores. Muchos de
esos niños también trabajan em las horas del dia em que no concurren a la
escuela. Entristecidos por el trabajo anticipado y la pobreza, encuentram en
el ambiente de actividad y simpatia de la escuela y na la actitud cordial de
los maestros, una alegria compensadora; una serena y feliz. (MANTOVANI,
1938, apud MENIN, 1998). 82

O teatro, expressão maior, por possibilitar a junção de todo o trabalho artístico, como
música, dança, poesia, pintura e atuação, foi atividade que representou o trabalho pedagógico
da escola, sendo este marcado e referenciado por Olga:
Nuestro teatro infantil, con la jerarquia de sus programa y el alto nível
artístico de sus creaciones, como la interpretación de los romances del Siglo
de Oro español y la teatralización de los poemas de los niños, inicia, nos
cabe decirlo, una nueva era del Teatro de Niños. (COSSETTINI, 1945, p.
166).

3.4 Ensaios realizados na Escola Experimental Dr. Gabriel Carrasco: Linguagem,
Leitura e Escrita
O trabalho pedagógico da linguagem, leitura e escrita, realizado com o 1º grau, foi
pautado no ideário pedagógico de Ovídio Decroly, decorrente de suas experiências, e nas
obras de Jean Piaget e de outros psicólogos e pedagogos. A preocupação maior era a de que o
aluno na prática de leitura percebesse a relação das imagens com as palavras, adquirindo
aptidão motora para a escrita a partir de um conhecimento que lhe transmitisse sentido e
significado. Para isso, o conteúdo (conhecimento) deveria se aproximar das vivências dos
alunos, ou seja, proporcionar aproximações em que ele conseguisse fazer relações do
conteúdo com o que observava; com o que utiliza ou conhecia, despertando a motivação e o
interesse pela exploração de todos os recursos espaciais de sua convivência, tanto dentro
como fora do espaço escolar. Essa forma de trabalho não requeria recursos econômicos, pois
se aproveitava das coisas já existentes no meio material vivo, utilizando-as como elemento ou

82

Aqui são, por outro lado, crianças pobres, de pais trabalhadores. Muitas dessas crianças também trabalham
algumas horas do dia no período fora da escola. Entristecidos por já ter que trabalhar e a pobreza, encontram no
ambiente de atividade e simpatia da escola uma atitude cordial dos professores, uma alegria compensadora; uma
vida serena e feliz (tradução nossa).
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como meio exploratório. A prática pedagógica consistia no trabalho com o material didático
ampliado pelo uso do material vivo (COSSETTINI, 1976).
Sobre o uso do material didático:
No rechazamos el material didáctico, que consideramos necessário para fijar
consolidar, precisar um conocimiento o para habituar al alumno al manejo de
imágenes y símbolos, pero a él se llega aunque no es punto de partida ni
elemento motor de la enseñanza y hasta puede prescindirse de él en algunos
casos, cuando la maestra sabe utilizar con inteligencia y medida el material
vivo, original, al alcance del niño83. (COSSETTINI, 1976).

Para a escola em questão, Dr. Gabriel Carrasco, o trabalho educativo no 1º grau foi
realizado por quatro professoras: Dora Bautista, Elsia Giaccaglia, Emma Comellas e Nidia
García. As vice-diretoras do turno da tarde eram Leonor Pardi, que depois fora substituída por
Sofía de Alcácer. (COSSETTINI, 1976).
Os alunos eram provenientes de famílias humildes que, segundo Olga (1945), daquelas
onde não foram detectados problemas ligados a vícios como álcool, jogo ou prostituição,
sendo a relação entre escola e família se processava de forma equilibrada e harmônica.
Segundo Olga (1945, p. 30), cada grupo de alunos (série) era em torno de vinte e oito a
trinta alunos trabalhando em mesas com capacidade para seis alunos. Em relação ao seu plano
de trabalho:
La experiencia pedagógica se llevó adelante a través de un coherente plan de
trabajo: de respeto por los niños, basado en la solidaridad, en el
acercamiento del niño a la naturaleza y a su mundo circundante, con la
convicción de que sólo se aprende lo que se vive.84

O ponto central da proposta escolar visava colocar o aluno como centro. A condução
do processo de ensino pela professora teria por base despertar o interesse pela busca e
descoberta do conhecimento, para a observação, para a reflexão. Todo o processo de ensino e
aprendizagem seria consolidado a partir da comunicação entre aluno e professor. Esta

83

Não rejeitamos o material didático, que consideramos necessário para fixar, consolidar, apresentar o
conhecimento habituando o aluno ao gerenciamento de imagens e símbolos, mas ele virá, mas não se deve forçar
o ponto de partida e o da condução do ensino podendo ser dispensado quando a professora sabendo se utilizar
com inteligência e medida o material vivo, original, ao alcance da criança. (tradução nossa).
84
“A experiência pedagógica seguiu adiante através de um coerente plano de trabalho; o respeito para com as
crianças, baseada na solidariedade, apresentando à criança a natureza e o mundo que a circunda, acreditando que
só é apropriado o que se vivencia”. (tradução nossa).
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proposta se resumia nas palavras de Decroly (apud OLGA,1976 ): “Que La mano sea dirigida
por el cérebro del niño y no por el del maestro”.85
Para que o interesse e a vontade pela busca acontecesse, fazia-se necessário
primeiramente que o professor compreendesse o que realmente fazia sentido e tinha
significado para seus alunos, o que os fazia despertar-lhes para a vontade de aprender.
Destarte, a condução de seu planejamento escolar devia ser pautada na vivência do aluno, nas
suas reações e significados em relação aos aspectos trabalhados.
Como exemplo, o registro de Dora Bautista em seu diário de classe segundo (OLGA,
1976, p. 08):
16 de agosto:
Hacemos uma veleta que prendemos a uma varilla menuda. Cuando uno la
há terminado salimos a la calle. ¡ Qué de corridas y qué gusto verlas girar el
las manos!
_ ¿ De qué lado viene el viento?
_Viene del este, que es el lado del río.
Nos detenemos y colocamos todas as veletas en esa dirección, y son cien
veletas que giran al unísono.
_El viento hace girar la veleta, el viento sopla las velas de los barcos, el
viento da vuelta la rueda del molino, el viento sacude los árboles... El viento
tiene mucha fuerza. Cuando hay tormenta fuerte hace volar los techos. Esa
tormenta se llama ciclón_dicen.
Regresamos. Las caras están rosadas por las carreras y el viento frío; pero
hay alegría y un enorme deseo de seguir jugando.
_Bueno, juguemos a escribir sobre la valeta, ¿quieren?
Juntos escribimos:
Mi veleta de papel da vueltas y vueltas movida por el viento.
Mi veleta es blanca, la de Carlitos es azul, lila la de Susana.
¡Linda la veleta!
Como juego final marcan con color las sílabas va, ve, vi, vo, vu.86

85

“Que a mão seja guiada pelo cérebro das crianças e não pela do professor”. (tradução nossa).
16 de agosto:
Produzimos um cata-vento e o prendemos em uma pequena vareta. Quando terminado saímos para a rua. Que
correria e que gosto vê-las nas mãos girando!
_De que lado vem o vento?
_ Vem do leste, que é o lado do rio.
Paramos e colocamos a direção das pás nessa direção, e cem cata-ventos giravam em uníssono.
_O vento faz girar o cata-vento, o vento sopra as velas dos barcos, o vento gira a roda do moinho, o vento
sacode as árvores... O vento é muito forte. Quando ocorre como uma forte tempestade faz voar os telhados. Essa
tempestade se chama ciclone _dizem.
Regressamos. Os rostos estão rosados pela corrida e vento frio; mas existe alegria e um enorme desejo de
prosseguir com a brincadeira.
_Bem, brincaremos de escrever sobre o cata-vento, querem?
Juntos escreveram:
Meu cata-vento de papel deu voltas e voltas movidas pelo vento.
Meu cata-vento é branco, a do Carlitos é azul, lilás é a de Suzana.
Lindo cata-vento!
Como brincadeira final marcaram com cores as sílabas va, ve, vi, vo, vu (tradução nossa.)

86
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A espontaneidade e o interesse dos alunos na realização dos trabalhos se faziam
presentes. Dora Bautista cita com frequência, entre seus registros no diário de classe, a
solicitação dos alunos para leitura silenciosa no pátio ou em outro local fora da sala de aula e
também do pedido para resolução dos exercícios no quadro negro para posterior correção.
Descreveu o despertar e interesse pela leitura. Entre duas anotações relata:

El grupo más adelantado va a biblioteca. Es notable el estímulo que significa
<<ir a la biblioteca>>.
Diariamente, a la hora del recreo, corren a la biblioteca a cambiar un libro o
a hojear otro. (COSSETTINI, 1976, p. 8 )87.

Interessante evidenciar que dentro de sala de aula, com a presença de meninos e
meninas não existia hierarquia de sexo. Segundo Olga (1945), todos os alunos se expressavam
dentro de um amplo campo de liberdade, desaparecendo nos meninos características como o
controle, sendo as relações entre eles conduzidas de forma harmônica.
O corpo docente da escola, assim como as outras pessoas que conviviam neste
ambiente escolar, via a escola como local de ensino e aprendizagem, sendo que tudo que a ela
pertencia também tinha este papel. Os alunos tinham acesso a todos os materiais e ambientes
e essa liberdade de acesso se posicionava conjuntamente com a responsabilidade, respeito e
confiança concedido a eles. Dessa forma, a participação e cuidado dos alunos com a escola
acontecia de forma natural, pois se criava um sentimento de pertencimento e apropriação.
Essa forma de trabalho fez com que a escola se fosse representada para o aluno como
uma extensão de sua casa. Outro modo de a escola se afirmar como tal, se fazia nas relações
entre escola e comunidade. Com esta finalidade, as professoras, juntamente com os alunos,
visitavam locais pertencentes à comunidade. Dentre suas visitas registradas nos diários
encontram-se: praças, correio, mercado e familiares enfermos.
Dentre estas visitas, há o registro de comentários da comunidade em relação às suas
impressões:
¡Cuántos chicos!...
¡Qué paciencia, senorita! ¡Yo, que con el mío tengo para entretenerme!
¡Qué quebradero de cabeza!. (COSSETTINI, 1976, p.9).

Estas impressões retratavam as representações que a criança naquele período social
possuía para a sociedade, ou seja, o significado de infância para o período.

87

O grupo mais adiantado ia à biblioteca. É notável o estímulo que significava <<ir à biblioteca>>. No recreio ia
à biblioteca trocar e olhar outro livro. (tradução nossa).
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As visitas não tinham só o propósito de aproximação da escola com a comunidade.
Segundo Olga Cossettini (1976), outros fatores também foram explorados nas visitas como o
contato dos alunos com as diferentes profissões e suas diferentes tarefas e o convívio e
preparo dos alunos para a vida em sociedade.
Os trabalhos pedagógicos foram registrados diariamente pelas professoras em um livro
denominado Diário. O interessante é que nele registravam todas as atividades diárias,
seguindo uma forma cronológica das classes, com seus respectivos conteúdos trabalhados no
dia e seguindo o planejamento mensal. A forma de registro era feita de forma minuciosa,
descrevendo não só os trabalhos do dia, mas as relações e impressões dos alunos. Detalhavase o comportamento dos alunos, seu estado de espírito, reações e vontades. O Diário era
transcrito anualmente, sendo toda sua transcrição pedagógica encerrada nesse prazo, com o
nome de capítulo. Ao findar cada ano letivo, os diários eram analisados no sentido de uma
contribuição positiva na condução dos trabalhos pedagógicos futuros.
Sobre a inserção dos trabalhos pedagógicos, a organização dos alunos era feita por
vezes de forma individual e outras no coletivo, por grupos. Para coleta de dados informativos
sobre cada aluno eram eles submetidos a alguns critérios avaliativos: Teste ABC, de Lourenço
Filho, teste que avaliava o conhecimento e a maturidade na aprendizagem de leitura e escrita
do aluno; teste para avaliação da saúde física do aluno; teste para o conhecimento das
inclinações, aptidões e preferências do aluno em relação a determinadas atividades e
trabalhos; avaliação da conduta emocional do aluno.
A ficha individual do aluno era composta por algumas questões ligadas aos aspectos
físico, escolar e social, consultada pelo professor e servindo também de referência quando o
aluno apresentasse alguma dificuldade. De acordo com Olga (1976), algumas dessas questões
presentes nas fichas eram:

Aspecto físico. Consultamos La ficha médica y, en caso recurrimos
nuevamente al médico.
Observamos, además la capacidad visual y auditiva así como la motora.
Aspecto escolar. ¿Es atento? ¿Es sostenida su atención? ¿Trabaja? ¿Mucho,
poco, nada? ¿Es rápido para pensar?¿Lento, pesado, ágil, descuidado,
etcétera? ¿Es indolente, inactivo, demasiado activo? ¿Se fatiga pronto? ¿Es
ordenado, disciplinado o la inversa?
Aspecto social. ¿Habla mucho, poco, nada? ¿Es comunicativo? ¿Prefiere
compartir su trabajo y sus juegos? ¿Es tímido, atrevido, insolente, audaz?
¿Es obediente, respetuoso, obstinado, irrespetuoso? ¿Es alegre, triste,
simpático, sensible, cruel, poco servicial, etcétera?88 (grifo nosso).
88

Aspecto físico. Consultamos a ficha médica e em caso necessário recorremos novamente ao médico.
Observamos também a capacidade visual e auditiva, assim como a motora.
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Esses dados auxiliavam na condução, divisão e escolha dos trabalhos pedagógicos,
pois na divisão de grupos, os alunos eram escolhidos mediante afinidades e aptidões. A
formação dos grupos, três ou quatro, era realizada na perspectiva da homogeneidade:

Um grupo es homogéneo en cuanto es similar, em cuanto sus componentes
presentan uma estructura semejante aunque idêntica.[...] Para que cada aluno
de esos grupos conservar su homogeneidad sería necesario una simetría, un
paralelismo muy ajustado en el comportamiento que, como sabemos, es
imposible obtener. 89 (COSSETTINI, 1976, p. 10).

Em relação à afirmativa de Cossettini, os integrantes dos grupos não eram
homogêneos. As diferenças abriam um canal de cooperação e colaboração entre eles, ou seja,
o trabalho em conjunto favorecia que aquele, com melhor aptidão no desenvolvimento de
determinado trabalho ou campo, auxiliasse os que tinham dificuldade. Esse tipo de trabalho
contribuía com o espírito de colaboração e cooperação levando os alunos a vivenciar as
diferenças e o respeito por sua existência (COSSETTINI, 1976, p. 11).
O programa escolar da escola Dr. Gabriel Carrasco consistia basicamente em:
a) Assuntos de Estudos Sociais e Naturais (os meios ambientes vivenciados pelo
aluno dentro e fora da escola);
b) Leitura e Escrita;
c) Aritmética;
d) Ciências Naturais (os elementos formadores da natureza);
e) Trabalhos manuais;
f) Desenho e pintura;
g) Canto, Música e brincadeiras (expressões artísticas em complementação às
matérias) (COSSETTINI, 1976).
h) Práticas de Higiene (cuidados, hábitos de higiene);
i) Práticas Sociais (passeios e visitas).

Aspecto escolar. És atento? Sustenta sua atenção? Trabalha? Muito, pouco ou nada? És rápido para pensar?
Lento, pesado, ágil, descuidado, etcétera? És indolente, inativo, demasiado ativo? Cansa-se logo? És ordeiro,
disciplinado ou o inverso?
Aspecto social. Falas muito, pouco, nada? És comunicativo? Prefere compartilhar seu trabalho e jogos? É
tímido, ousado, impetuoso, arrojado? É obediente, respeitoso, opinativo, desrespeitoso? É feliz, triste, simpático,
sensível, cruel, inútil, etcétera?(grifo nosso., tradução nossa).
89
Um grupo é homogêneo quando é similar, quando seus componentes apresentam estruturas semelhantes, mas
não idênticas. [...] Para que todos os alunos destes grupos conservem sua homogeneidade seria necessária uma
simetria, um paralelismo muito próximo nos comportamentos que, como sabemos, é impossível de obter
(tradução nossa).
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Os materiais para ensino na sala de aula, utilizados na prática eram compostos por:
mesas para seis alunos (sendo móveis e separadas para o trabalho individual ou coletivo);
quadro negro; quadros ou murais (explicativos); prateleiras e quadro de areia. Para execução
das tarefas escolares, cada aluno possuía seu material produzido pelos alunos dos graus
superiores (mais velhos), sendo alguns confeccionados na carpintaria. Os materiais se
encontravam ordenados em uma caixa de madeira com três divisórias identificadas pelo nome
do aluno. A caixa costumava ter tiras de papel com frases escritas, tiras de papel com palavras
ou sílabas; pastilhas de madeira com o alfabeto; tesoura; peças de barro; pastilhas, sementes;
palitos; entre outros. Estas caixas eram guardadas em uma estante de fácil acesso ao aluno.
Para registro das atividades, os alunos utilizavam um caderno de classe com poucas páginas,
aproveitado no ano seguinte, caso ainda tivesse folhas em branco; lápis preto e caixa de tintas
(aquarelas).
Antes do início das atividades de ensino formal da escola eram realizadas atividades
preliminares que contribuíram para o desenvolvimento de aptidões sensoriais e
neuromusculares, atividades estéticas, atividades de ritmo; ginástica natural; brincadeiras
(COSSETTINI, 1976, p.12). Dentre essas atividades, se enquadram também os passeios nos
quais a professora conduzia seus alunos para que eles observassem aspectos a serem
trabalhados posteriormente pelas artes, como desenho e pintura, leitura e escrita.
Aproveitando-se do que haviam vivenciado no passeio, a professora conduzia o processo de
ensino de leitura e escrita, sendo que a escrita no quadro (palavras, frases ou textos) refletia
falas e impressões vivenciadas pelos alunos e quando eles as copiam em seu caderno de classe
o faziam de forma significativa, ou seja, a cópia não se concretizava apenas como um ato
reprodutor e mecânico, pois, ao ler o aluno registrava um significado.
O caderno de classe era utilizado diariamente, servindo para o registro das atividades
desenvolvidas. Segundo Gvirtz (2007) a linguagem presente nos textos escritos
cotidianamente nos cadernos de classe pelos alunos retrata ser tanto de natureza infantil
(textos simples) como adulta (textos mais elaborados). Percebendo-se claramente nos textos a
natureza do discurso e sua intencionalidade. Segundo Gvirtz (2007) em relação aos registros
no caderno de classe e os do quadro negro:
Es evidente, por lo tanto, que el primero constitue un campo significativo
para observar los procesos históricos y pedagógicos de la denominada “vida
cotidiana de la escuela”, no tanto en lo atinente a las relaciones de poder
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interpersonal (aunque esto tambiém pueda hallar-se) sino, y sobre todo, en lo
que concierne a la produción de saberes.90

Alguns pesquisadores consideram o caderno de classe como um suporte físico nos
processos escolar, instrumento revelador no que concerne aos conteúdos e processos
pedagógicos trabalhados. É também visto como um memorial, ou seja, aquele que discorre
sobre as atividades diárias escolares realizadas (GVIRTZ, 2007). Era também Identificado
com similaridades a um livro. Possuía na primeira página elementos que identificavam os
sujeitos referentes ao processo de ensino, como o órgão, pessoas responsáveis pela abertura, e
funcionamento e manutenção da escola; nome da escola; nome do inspetor; nome do diretor;
nome do professor; nome do aluno. Este formato recebia a denominação de carátula, o que
equivaleria à capa.
Segundo Rodolfo Senet (1928), historicamente o uso do papel aconteceu de forma
limitada, pois nas escolas o uso era restrito aos graus mais avançados, sendo para os graus
anteriores eram as caixas de areia. Com a modernidade e a industrialização, a ideia da
utilização do caderno de classe na instrução no período escolanovista decorreu dos conceitos
do taylorismo91, nos quais a aplicabilidade de exercícios mediria a eficiência ou rendimento
do aluno. Segundo seu pensamento, o caderno também seria instrumento de controle do
Estado, pois os inspetores (serviam ao Estado) realizavam visitas e inspeções nas instituições
educacionais a fim de verificar a conduta e o andamento da instituição. Os cadernos de classe
eram um dos itens solicitados para verificação, pois neles se encontravam o registro do
conhecimento ideológico preconizado pelo ensino nas escolas.
Na escola Dr. Gabriel Carrasco, os cadernos disponibilizados no Archivo Pedagógico
Cossettini/series mostram o trabalho de escrita relativo ao conhecimento estudado, ilustrado
por uma representação interpretativa individual sob a forma de desenho e pintura referente ao
conhecimento trabalhado.< http://www.irice.gov.ar/cossettini/Series.php#>.
Em relação ao trabalho pedagógico, Olga (1976, p. 16), disserta que a comunicação
entre os educadores eram frequentes, o que beneficiava e sustentava a efetivação do ideário
moderno de educação. Discussões relativas às condutas e situações de ensino e aprendizagem
foram frequentes e realizadas em equipe. Os dados colhidos pelos testes aplicados no início
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É evidente, portanto, que o primeiro constitui um campo significativo para observação dos processos
históricos e pedagógicos da denominada “vida cotidiana da escola”, no entanto não pertence às relações de poder
interpessoal (embora estas possam ser encontradas) acima de tudo no que diz respeito a produção de saberes.
(tradução nossa).
91
O Taylorismo foi criado por Frederick W. Taylor no qual pontua que na indústria os trabalhadores deveriam se
organizar de forma hierárquica e sistematizada cumprindo tarefas específicas no sistema produtivo da indústria
onde cada indivíduo deve cumprir tarefas específicas.
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do processo auxiliavam o professor no preparo de seu planejamento, pois ampliava o
conhecimento de seus alunos. Reuniões semanais e consultas diárias com a direção e a vicedireção eram constantes, dando suporte e segurança aos professores em seu trabalho didático
e esclarecendo dúvidas, contribuindo para soluções de problemas.
A relação entre professores, alunos e diretores era de confiança. As conversas entre
professores e diretores não versavam apenas sobre realizações positivas, mas também de
dificuldades. Esse diálogo identificava que os professores visualizavam os colegas e o corpo
diretivo como aliados e parceiros na condução do processo de ensino, e não como juízes.
Outro fator agregador a essa qualificação foi o relacionamento e intercâmbio que Olga
realizou com diversas personalidades, que não só a incentivaram no trabalho como auxiliaram
na formação do ideário pedagógico do trabalho experimental.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: INTERPRETAÇÃO SOBRE DUAS REALIDADES

Segundo Freitas (2005, p. 166) neste cenário brasileiro entre reformas educacionais,
falar de escola ganhou duas formas ideológicas. A primeira ligada ao campo de luta centrado
na renovação das questões metodológicas e pedagógicas, defensora da nova escola
republicana civilizadora; a segunda no campo de luta centrado na disputa sobre qual república
seria consolidada e caberia à escola atender aos modelos e projetos designados. A Revolução
de 1930, marco do início da chamada República Nova, com a perspectiva do Estado como
agente organizador e responsável pelas diretrizes da nação, várias foram as disputas entre
educadores92 na determinação de qual segmento estaria com Vargas para o direcionamento da
Nova República. Como já visto, o período dos anos 20 aos 30 foi marcado por reformas nas
quais as propostas políticas educacionais convergiam dentro do princípio metodológico da
Escola Ativa, mas apresentavam características singulares à ideologia e perspectiva de
educação do reformador.
Disputas se acirraram entre liberais e católicos. Os liberais eram a favor da escola
pública laica, neutra e isenta de preocupações de natureza religiosa, favorecendo também a
coeducação. Determinavam que, o Estado e a escola pública fossem os representantes da
instância educativa da nação, e a família exerceria o papel colaborativo junto à escola. Já os
católicos se opunham a tais pensamentos, afirmando a primazia da família e da Igreja na
educação e na formação social eram imprescindíveis.

Pronunciavam a importância da

educação religiosa na formação moral dos alunos e as considerações e preocupações que a
educação deveria conferir em relação a diferença de gênero e seus papéis na sociedade, sendo,
portanto, desfavorável à coeducação. Segundo Schueler e Magaldi (2008, p. 17), católicos
aderiram ao pensamento escolanovista no que se referiu à metodologia empregada, o que quer
dizer que ocorreu entrecruzamento de pensamentos durante o movimento reformador.
No Brasil, como estratégia de urgência, no sentido de uma unificação e formação de
uma identidade nacional, projetou-se uma reformulação no ensino primário. Representantes
políticos entre discussões e depoimentos declaravam que a União, pela sua soberania, deveria
intervir sobre os estados através de uma reformulação estrutural do ensino primário, como
também, da oficialização das escolas primárias e da criação de escolas nacionais, sustando o
desenvolvimento dos núcleos de colonização. Lourenço Filho, na década de 30, como
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Os integrantes desses grupos transitavam entre diferentes frentes políticas como liberais; católicos e militares,
considerando que cada grupo possuía integrantes em posições de confronto. (SHUELLER; MAGALDI, 2008, p.
16).
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dirigente do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, órgão do Ministério da Educação, foi
um dos responsáveis por dar subsídio ao Ministério, no que se refere à política de
nacionalização. A questão de nacionalização do ensino tomou força com o Estado Novo, pois
sobre regime autoritário estadonovista, havia uma disposição do governo em enfrentar
resistências e de consolidar uma ideologia dominante de consolidação do Estado Nacional.
(SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 1984). Com a intenção de reformular o ensino, a
partir dos anos 20 até os 30, sucederam-se nos estados brasileiros reformas educativas, nas
quais, o nacionalismo se fez constante dentro dessa nova proposta do ensino estadual.
A década de 40 e 50 foi marcada, no Brasil, pelo fomento de políticas educacionais
nacionalistas, no sentido de homogeneizar a população, formando uma identidade nacional
por meio, da Língua nacional, da Geografia e da História da pátria, da Arte popular, do
Folclore, das bases de formação moral e cívica, da promoção de sentimentos e ideias coletivas
com a intenção da formação de um sentimento de orgulho nacional. No aspecto cultural,
segundo Mário de Andrade (apud SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 1984, p. 80) esse
movimento se expressou na perspectiva da retomada das raízes do brasileiro, ou seja, “do
brasileiro se abrasileirar”.
A efetivação desse discurso hegemônico de padronização do ensino e de uma unidade
de programas, currículos, metodologias, se realizou de forma conflituosa, pois cada região,
com suas necessidades, dificuldades e localização, desenvolveu a proposta de uma forma
peculiar, burlando o sistema e a organização que impõe normativas não condizentes à
realidade local e à estrutura de suas instituições de ensino. Muitas delas, em suas ações
educacionais, ficaram na transição entre o tradicional e o moderno, realizando uma mescla
entre profissional, estrutura pedagógica, estrutura física e alunos de acordo com a realidade,
ou seja, o que tinha formação profissional, o que tinha de estrutura pedagógica, o que tinha de
estrutura física e alunos.
Em Mato Grosso, a Reforma da Instrução Pública Primária de 1927, devido à situação
deficitária que acometia a estrutura educacional do Estado, após as reformas anteriores
(1891/1896/1910), recorreu, entre suas assertivas, para uma reorganização estrutural
educacional do aparelho escolar, intenção também providencial das reformas dos outros
estados, neste período. Para tal intuito, em suas normativas, anunciou uma reformulação no
aparelho administrativo da instrução, especificando as competências de cada função. Dentre
os cargos, existiam os de Diretor Geral da Instrução Pública; Diretor das Escolas Reunidas;
Diretor dos Grupos Escolares; Inspetores Gerais do Ensino e Inspetores Distritais.
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As mazelas maiores de insuficiência educacional se encontravam nas escolas isoladas,
visto que eram localizadas no interior do Estado, com difícil acesso e não recebiam apoio,
muito menos recursos financeiros do Estado para uma possível melhoria. Mesmo com a
reformulação do aparelho administrativo, pela Reforma de 1927, o empecilho maior para o
atendimento estrutural destas escolas não foi só o distanciamento, mas sim a falta de
remuneração dos inspetores incumbidos da tarefa de fiscalização.
Sem fiscalização e sem assessoramento, a maioria das escolas isoladas funcionava de
forma conveniente ao professor e aos alunos, sem rigor em seguir os preceitos do programa e
da metodologia sancionadas pela reforma. Outro fator observado pela Reforma de 1927 foi a
qualificação dos professores, pois nessas escolas de interior, a maioria era composta de leigos
que, sem o devido preparo, recorriam à metodologia baseada na vivência educacional.

Seguindo o pensamento de Faria Filho (2000, p. 136):
[...] a instituição escolar não surge no vazio deixado por outras instituições.
Os defensores da escola e de sua importância no processo de civilização do
povo tiveram de, lentamente, apropriar, remodelar, ou recusar tempos,
espaços, conhecimentos, sensibilidades e valores próprios de tradicionais
instituições de educação. Mas não apenas isso: a escola teve também de
inventar, de produzir o seu lugar próprio, e o fez, também, em íntimo diálogo
com outras esferas e instituições da vida social.

Na Argentina, os anos 30 foram marcados pela volta do conservadorismo político,
nacionalista e autoritário, com predominância católica e corporativista. Na educação, um
movimento contrário ao positivismo se faz presente, sendo abordado nas Escolas Normais
uma pedagogia que apregoava a democracia escolar, a autonomia dos docentes e a criança
como sujeito dentro do processo de educativo. As inserções deste movimento de Escola Ativa
foram realizadas de forma pontual, em escolas experimentais, por educadores que em contato
com os preceitos ideológicos das matrizes Ocidentais através dos impressos em El Monitor e
A Obra, realizaram dentro de suas práticas uma mescla ideológica como o acontecido na
escola Dr. Gabriel Carrasco sendo ressaltado o pensamento de Lombarde Radice e Decroly.
Ao analisar as propostas pedagógicas das escolas eleitas: 1ª Escola Urbana Masculina
e Feminina, de Diamantino, e a Dr. Gabriel Carrasco, de Rosário, observou-se que cada uma
se identificava de acordo com sua realidade histórico-cultural. A 1ª Escola Urbana Masculina
e Feminina foi aberta em um período em que Mato Grosso e a maioria dos estados brasileiros
passavam por uma reforma educativa, pois a nação apresentava um discurso uníssono
nacionalista, destacando a instrução como meio de conquista a um patamar de grande nação.
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Esse discurso se fez presente não só na fala dos representantes do Estado, mas também no
material educativo ministrado nas escolas nesse período. As cartilhas utilizadas para o ensino
de leitura e escrita traziam tal discurso em seus textos. As matérias: Noções de História da
Pátria; Chorographia do Brasil e de Mato Grosso e Noções de Higiene anunciavam o ideário
nacionalista de ordem e progresso da época. Seguindo esse pensamento, a reforma educativa
da Instrução Pública Primária de Mato Grosso de 1927 pautou-se no pensamento de Spencer,
Pestalozzi e Froebel (ênfase da educação pelos sentidos e dos sentidos; observação; reflexão;
raciocínio indutivo; método experimental; o processo de aprendizagem dos alunos conduzido
também por atividades) por meio de influência paulista, pois foram seus representantes os
responsáveis por sua elaboração. O pensamento moderno educacional estava presente entre as
normativas do Regulamento de 1927 e seus preceitos escolanovistas se apresentaram como
normas a serem efetivadas, inovando a prática pedagógica através de um novo método
(método analítico), de um novo olhar para o aluno (aluno como centro); a presença, na escola,
da co-educação a eliminação dos castigos físicos; os cuidados com a higiene e saúde
(ventilação, iluminação, vacinas, presença de médico na escola), ginástica; edificações
próprias para o ensino, entre outros. Segundo Faria Filho (2000, p. 146), a educação escolar
no Brasil assumiu características de luta do governo do estado contra o governo da casa, ou
seja, afastando os alunos do convívio doméstico, preparando e formando-o em atendimento ao
ideal nacional. Esse ideário esteve presente no Regulamento de 1927 como proposta a ser
seguida em Mato Grosso, mas, na sua efetivação, verificou-se que cada local adaptou e
conduziu o processo pedagógico de acordo com suas condições sociais, ordem econômica,
física, humana e cultural, ou seja, de acordo a realidade. Como exemplo, a própria delimitação
desta realidade transpareceu no regulamento de 1927, quando, apesar de pronunciar condutas,
preceitos pedagógicos modernos de educação também foram determinados na classificação
das escolas: isoladas rurais, isoladas urbanas, isoladas noturnas, reunidas, e grupos escolares.
São fatores que designavam considerações culturais locais condizentes com a realidade.
Em Santa Fé, os preceitos escolanovistas foram normatizados primeiramente na
Constituição da Província de Santa Fé, datada de 1921 e depois mais expressivamente em
1935, na Ley de Educación Común, Normal y Especial de la Provincia de Santa Fe (nº 2.364)
sendo preservados na Constituição da Província de Santa Fé, datada de 1949. Ambas as leis
oportunizaram a experiência com o novo, sendo que as escolas que escolhessem adotar este
ideário moderno de educação se apresentavam como experimental. Diante desse contexto, a
escola experimental Dr. Gabriel Carrasco mostrou-se, em relação às outras escolas da
província, como diferencial, por ser experimental e embasada no método ativo, com
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particularidades que a distinguia das demais, regidas nos preceitos da Ley 1.420. Em relação
ao pensamento moderno de educação, a escola Dr. Gabriel Carrasco se mostrou inteiramente
escolanovista: nas práticas educativas, no olhar sobre a criança, na expressão de sua infância,
no cotidiano escolar, na integração entre escola e comunidade, nas práticas artísticas, nas
produções, nos passeios, na coeducação, nos registros pedagógicos, na abolição dos castigos
físicos, na ginástica natural, na observação, nos laboratórios e oficinas.
O olhar voltado ao idealismo de Lombarde Radice trouxe uma particularidade à
escola, ampliando o olhar de Decroly, já presente entre as atividades e exercícios
pedagógicos. Trazia como prática constante nas atividades diárias a espontaneidade da criança
em sua expressão artística; autonomia do professor na condução do processo criativo
educativo; disciplina como consequência do entusiasmo e interesse dos alunos; o olhar
voltado para o belo com a exaltação da natureza, a expressão da alma presente nas produções
artísticas, a comunicação e relação dos alunos com a comunidade, a presença da escola vívida,
ou seja, naquela em que o aprendizado se fundamenta nas experiências de vida dos alunos
integrados com a realidade circundante proporcionadas pelas saídas, passeios, excursões e
observações.
Cada escola analisada apresentou características culturais próprias que influenciavam
nas necessidades, valores e objetivos das pessoas que ali habitavam. No caso de Diamantino,
o local é caracterizado como rural e distanciado da capital (lugar onde acontecimentos e
conhecimentos podiam ser acessados). Na capital, as escolas ali criadas, ou próximas a ela,
como os Grupos Escolares, obtiveram destaque e apoio pela direção de Instrução Pública, no
período inicial do séc. XX. Com a promulgação da Reforma da Instrução Pública Primária de
Mato Grosso, em 1927, regulamento que ratificou entre seus artigos os preceitos
escolanovista, estas escolas se tornaram referência por serem as mais próximas no
cumprimento do regulamento, pelo apoio e vigilância recebidos pela Instrução Pública. Em
contrapartida, as escolas isoladas rurais e urbanas não conseguiram tal apoio devido à falta de
comunicação, de inspeção e de qualificação dos profissionais de ensino. Nesta perspectiva se
enquadra a escola eleita, 1ª Escola Urbana Masculina e Feminina, pois embora funcionando
num ambiente urbano, se caracterizava como de interior, inserida no meio rural, com
características culturais desse meio. Seu corpo docente foi formado por uma professora leiga e
outra formada pela Escola Normal. Este fato decorreu pelo período de funcionamento da
escola que foi de 1941 a 1948, o que oportunizou a formação de professores pela Escola
Normal, instituída pelo Regulamento de 1927.
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Rosário, na Argentina, é uma cidade predominantemente nos oitocentos, rural, sendo a
criação de gado sua principal atividade econômica, mas com o investimento no comércio nos
novecentos, outro fator econômico se fez presente, a atividade portuária. Alberdi, bairro eleito
para a abertura da escola experimental Dr. Gabriel Carrasco nos anos 30, dos novecentos,
apresentava entre seus habitantes pescadores e trabalhadores rurais, apesar do comércio
promissor já vigente no porto de Rosário. Segundo narrativa da própria Olga (1945), seus
alunos, na maioria, residentes neste bairro, dispunham de poucos recursos financeiros, sendo
que entre as atividades na escola era comum, quando necessário, coleta dentro da comunidade
a fim de ajudar financeira em favor de alguns dos familiares dos alunos ou da comunidade
que estivessem enfermos, sendo feito, além da ajuda financeira, visitas em acompanhamento
do estado de saúde.
Em relação aos sujeitos responsáveis pelo processo ensino-aprendizagem, as
professoras, o corpo docente da 1ª Escola Urbana Masculina e Feminina foi formado por
duas professoras: Maria Capistrano e Castorina Sabo Mendes. A professora Maria Capistrano,
segundo Silva (2011), se diplomou pela Escola Normal de Cuiabá, retornando a Diamantino e
vindo a lecionar na citada escola. A outra professora, Castorina Sabo Mendes, não possuía
formação pela Escola Normal, mas, analisando os diários das duas professoras, observou-se
que ambas dialogavam sobre o processo pedagógico, pois os conteúdos e anotações relativos
às cartilhas adotadas, às atividades e procedimentos metodológicos eram similares. Segundo
Souza (2006), detectou-se que dentre os materiais de ensino, várias cartilhas foram adotadas e
utilizadas com frequência pelas professoras, entre elas: Cartilha do Povo; Meu Livro e
Cartilha Popular, todas embasadas no método analítico. Sabe-se que o pedido dos materiais
de ensino era efetuado pela Direção de Instrução Pública, mas não se encontrou documentos
que dissessem o porquê da escolha dessas cartilhas. Pressupõe-se que Castorina Sabo Mendes,
em sua prática pedagógica, tenha recebido auxílio de Maria Capistrano com relação ao novo
método. No que concerne aos diários de classe redigidos pelas professoras, observou-se que
não houve narrativas relativas ao aluno em específico, não se conseguindo visualizá-los, suas
impressões e vontades. Com formato bastante objetivo, as professoras dissertavam no diário
de classe sobre o conteúdo trabalhado e a forma de sua condução em sala, no cumprimento de
suas tarefas de ensino. Embora o diário tivesse sido um instrumento utilizado pelas
professoras como registro cotidiano de todas as atividades diárias, o mesmo apresentou tão
somente atividades ligadas ao ensino ministrado em sala de aula. Os alunos e seus nomes
aparecem citados nos registros apenas em ocasiões formais, como nos Termos de Abertura do
ano letivo e os de Fechamento, assim como nos documentos relativos aos exames finais e seus

112

resultados. O cotidiano escolar era composto somente por atividades dentro do ambiente
escolar, não se encontrando registro que denote visitas, passeios ou excursões fora da escola.
Ao se referir à narrativa sobre as crianças desta escola, dir-se-ia que está relacionada à
história da infância e não à história da criança, como diz Kuhlmann Jr. e Fernandes (2004):
A história da infância seria então a história da relação da sociedade, da
cultura, dos adultos, com essa classe de idade, e a história da criança, seria a
história da relação das crianças entre si e com os adultos, com a cultura e a
sociedade.

Essa afirmação decorre que os poucos relatos encontrados sobre as crianças, narrados
pelas professoras da 1ª Escola Urbana Masculina e Feminina, eram traduzidos em uma
linguagem ligada à perspectiva adulta sobre o comportamento e designação que a criança
deveria apresentar na infância. Presume-se que, apesar do discurso escolanovista prescrever
interação entre aluno e professor, na realidade, segundo as anotações, ocorreu o predomínio
do discurso do professor, sendo ele o sujeito ativo na exposição do conhecimento, sendo o
aluno receptor, realizando as tarefas designadas pelo professor.
Na escola experimental Dr. Gabriel Carrasco, alunos e professores, em conjunto,
realizam a ação pedagógica de ensino-aprendizagem, sendo ambos, sujeitos ativos e
receptivos dessa tarefa. Essa afirmativa é assinalada nas narrativas cotidianas das professoras
e nos escritos dos alunos em seu caderno de classe, dissertando sobre o conteúdo de forma
espontânea (com suas palavras), ou através da cópia do quadro negro, finalizando com a
expressão criativa de um desenho. Um fato que se destaca na escola Dr. Gabriel Carrasco é o
uso frequente dos cadernos de classe, supondo-se ter tido apoio do Estado no fornecimento de
materiais de ensino, assim como da própria comunidade, embora não tenham sido
encontrados documentos que comprovem a suposição.
Em relação à utilização dos materiais de ensino, na 1ª Escola Urbana Masculina e
Feminina, os diários de classe revelaram, nas aulas práticas, a existência de alguns materiais,
como mapas, quadro negro e cartilhas. Estas eram utilizadas nas aulas e na sua maioria
vinculadas ao novo método de ensino, o analítico, sendo que em algumas, em seu início, já
anunciavam sobre a forma correta de sua aplicação.
Em relação à coeducação, pressuposto do novo método, a escola 1ª Escola Urbana
Masculina e Feminina, embora seu nome represente a equidade em relação ao gênero alunos
de gênero masculino e feminino, eles não ocupavam a mesma sala de aula, sendo separados
por turnos, as meninas atendidas no período matutino e os meninos no vespertino. Na escola
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experimental Dr. Gabriel Carrasco o atendimento era feito a alunos de ambos os sexos
(grupos mistos), de 6 a 14 anos, sendo a coeducação prática recorrente na escola.
Sobre o emprego da ginástica, acredita-se que na 1ª Escola Urbana Masculina e
Feminina essa disciplina tenha sido ministrada pelo próprio professor, porém não foram
encontrados registros que descrevessem com detalhes sua realização, o local e a forma de sua
condução. Sobre os castigos físicos, embora abolidos, acredita-se que não tenha sido
empregado, conforme depoimento de Capistrano em Souza (2006).
Na escola experimental Dr. Gabriel Carrasco, a ginástica era desenvolvida sob a por
forma de jogos e brincadeiras, sendo também trabalhado o corpo em sua expressão nas
atividades de dança e teatro. Quanto ao castigo físico, era ele inexistente, sendo o
disciplinamento estava condicionado ao interesse e envolvimento dos alunos no processo
educativo.
O higienismo se fez presente em ambas as escolas, de forma presente nas edificações e
mobiliário, sendo que na 1ª Escola Urbana Masculina e Feminina não foram encontrados
registros de vacinação e visitas de inspeção médicas na escola, o mesmo se deu na escola
experimental Dr. Gabriel Carrasco, salvo a aplicação dos testes psicológicos, que se
pressupõem terem sido avaliados por médicos, mas não foram encontrados documentos que
afirmem tal fato.
Concluindo, verificou-se que o discurso e prática empregados pelas professoras da 1ª
Escola Urbana Masculina e Feminina demonstraram a representação de escola e de conduta
escolar que elas acreditavam. Observou-se que, embora o discurso nacional e o Regulamento
de 1927 apontassem para um novo sentido à infância, a apropriação deste novo significado
pelas professoras da escola não aconteceu de forma efetiva, pois os valores, crenças, condutas,
hábitos, já formados e inculcados pelo pensamento tradicional, ainda se encontravam
presentes entre suas representações. Apesar das professoras terem tido contato com o material
formado dentro dos ideais escolanovista na condução do processo, a sua relação com o aluno
ainda se fazia de forma tradicional, ou seja, elas ensinavam e os alunos aprendiam, realizando
exercícios e tarefas a eles designados. Vale ressaltar, que os ideais escolanovistas exigiam
ambiência específica para seu desenvolvimento e aplicação, o que a escola de Diamantino não
oferecia, visto estar classificada como urbana, porém vivenciando uma ambiência rural, pouco
beneficiada com objetos, mobiliário e espaço suficiente para o desenvolvimento pleno da
nova metodologia.
A escola experimental Dr. Gabriel Carrasco, por ser constituída com o objetivo da
efetivação de um programa pautado na escola ativa, a conduta do processo pedagógico

114

transcorreu em concordância com os ideais escolanovista. Olga, juntamente com sua irmã
Letícia, e o seu corpo docente estabeleceram um ensino pautado na vida, em seu aspecto
moral, intelectual, afetivo e físico, no qual o aluno se posiciona como agente; a vida, os fatos,
os sentidos guiados pelo espírito como catalisador e a aprendizagem como produto. Sob
influência do idealismo apregoado por Radice, com quem estabeleceu comunicação por
correspondências, Olga, em contato com seus preceitos ideológicos, os posiciona como
referência ao seu ideal de escola, adaptando-os e inovando-os de acordo com sua realidade.
O trabalho realizado por Olga e Letícia Cossettini se mostrou não somente como uma
ruptura ao modelo tradicional de ensino, mas evidenciou um ensino pautado no idealismo,
com configuração própria, elaborada pela prática pedagógica de seu corpo docente que
possibilitando aos alunos o cultivo, o afloramento e a união de fatos reais vivenciados do
cotidiano intrínsecos à realidade e ao espírito, com os aspectos ligados à Ciência. O trabalho
de observação e experimentação transcende do ponto de vista científico para o espiritual, no
tratamento e formação das almas, de seus valores integrados com o social, moral e a natureza.
As expressões artísticas proporcionaram o vínculo entre o pensar e o expressar, sendo
tomadas como base nas atividades cotidianas das práticas pedagógicas da escola.
Olga e Letícia são, na atualidade, intelectuais referenciadas pelo seu trabalho. A
proposta pedagógica instituída na escola experimental Dr. Gabriel Carrasco se tornou
modelo, sendo aplicada em escolas na Argentina.
Concluindo, a pesquisa revelou a possibilidade do desenvolvimento de uma história
conectada entre a escola de Mato Grosso, Diamantino, e a escola da Argentina, Gabriel
Carrasco, não necessariamente consonante, similar ou idêntica, mas sim tendo por base alguns
pontos de perfeita articulação – ambas rurais e regidas por regulamentação fundamentada nos
princípios da Escola Nova ou Ativa. Foi a partir desses elos consonantes que a análise partiu,
possibilitando identificar cada realidade escolar em sua especificidade, ocasião em que as
dissonâncias emergiram não enquanto negação da conexão, mas sim como expressões de
realidades historicamente diferenciadas. De outro, as dissonâncias foram capazes de
determinar o andamento teórico-metodológico da nova escola no interior dos dois países e sua
realização frente ao projeto moderno da Argentina – mais descentralizado – e do Brasil –
extremamente centralizado e marcado por zonas hegemônicas, exportadoras dos inovadores
procedimentos.
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