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Prefácio

André Paulilo

Tema muito frequentado da história da educação, o movimento de
renovação escolar do entre guerras, conhecido como escola nova, ganha uma
contribuição ímpar com a publicação deste livro. Às tão conhecidas quanto
discutidas e debatidas iniciativas de reforma do ensino público brasileiro, nas
décadas de 1920-1930, Diana Vidal e Rafaela Rabelo acrescentam perspectivas
originais de periodização e análise com as contribuições que aqui reuniram
e organizaram.
Por um lado, para além dos anos 1920 e 1930, a década de 1940 ganha
um capítulo importante no interior do movimento pela educação nova com
a investigação sobre a seção brasileira da New Education Fellowship. Por
outro, as tramas que unem a New Education Fellowship/Ligue Internationale
pour l’Éducation Nouvelle, o Teachers College da Universidade de Columbia,
o Instituto Jean-Jacques Rousseau, da Universidade de Genebra, o Bureau
International d’Éducation e o Institute of Education da University College
London num mesmo conserto de iniciativas e propósitos abre veios de trabalho
inéditos para a historiografia da educação no Brasil.
Com capítulos assinados por Margarida Louro Felgueiras, Gary
McCulloch, Ariadne Ecar, Martha Cecilia Herrera, Silvina Gvirtz, Gabriela
Barolo, Pablo Toro-Blanco, Geneviève Pezeu, María del Mar del Pozo Andrés
e Fernanda Franchini, o que se segue para leitura beneficia a compreensão
do empreendimento do qual resultou a internacionalização do movimento
pela Educação Nova no entre guerras. No estudo “dos espaços mundiais de
intercâmbio de ideias pedagógicas”, “do movimento do conhecimento através
7
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das fronteiras” ou da espécie de “mercado pedagógico transnacional da Nova
Educação” o perspectivismo é cuidadosamente ressaltado por conexões
capazes de circunscrever encadeamentos e entroncamentos importantes
no cenário educacional dos anos 1920-1940. O entendimento de que a New
Education Fellowship e a Ligue Internationale pour l’Éducation Nouvelle
constituíram a mesma instituição é um exemplo dos resultados, e alcance,
do investimento feito por Diana Vidal e Rafaela Rabelo no pareamento das
pesquisas aqui reunidas.
Um após o outro, os capítulos de que se compõe este livro deixam ver a
espécie de comunidade a qual pertenceram Elisabeth Rotten, Beatrice Ensor
e Adolphe Ferrière e da qual também fizeram parte Lourenço Filho, Carneiro
Leão, Noemy Rudolfer, Ceição Barros e Nôemia Cruz no Brasil. Igualmente,
pelas Américas, Washburne, José Rezzano, Luis Borrat, Clotilde Guillén de
Rezzano, Olga Cossetini, Eduardo Acevedo Salas Merchán, Cora Mayers,
Amanda Labarca, Gabriela Mistral, Agustín Nieto Caballero e Rafael Bernal
Jiménez promoveram a educação nova. O velho continente ainda contou
com Faria de Vasconcelos, António Sérgio, Fred Clarke, Élisabeth Huguenin,
Lorenzo Luzuriaga, Fernando Sáinz e Margarita Comas entre os principais
nomes da educação nova. A mera compilação desses educadores atesta a
extensão e heterogeneidade da rede de educadores que, afinal, viabilizou a
internacionalização de estudos e pesquisas em educação a partir dos anos 1930.
Nem mesmo a inversão da escala de análise, quando ocorre, perde de
vista as tramas dessa espécie de comunidade. No Brasil, o caso do Grupo
Escolar Rural de Butantan, na Europa central, o caso da escola de Odenwald,
na América Latina, o estudo do periodismo e das iniciativas particulares
e de reformas locais na Colômbia, na Argentina e no Chile retém da rede
de referências e dos itinerários de viagem tanto as particularidades de cada
experiência quanto as características comuns. Especialmente nos estudos
em que predominam as preocupações com casos mais insulares e capilares
percebe-se melhor que a adesão às perspectivas da educação nova nem sempre
significou o pertencimento a uma mesma rede de circulação ou mesmo
grupo. Assim, o conjunto dos capítulos descortina, a partir da história da
educação nova, os diversos caminhos possíveis da apropriação do escopo e
dos princípios da educação nova entre os dois lados do Oceano Atlântico.
8
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A variedade e a abrangência do conjunto das análises reunidas por Diana
Vidal e Rafaela Rabelo expressa a fecundidade dos pontos de conexão que
a investigação sobre as manifestações da escola nova no mundo é capaz de
encontrar. Como afirmam as organizadoras, a difusão mundial da escola
nova se deu através da formação de grandes centros educacionais e da espécie
de entroncamento teórico que promoveram. Assim, a educação para a paz,
o caráter social e político das proposições ou a centralidade da criança no
processo educativo permanecem relevantes ao estudo da temática da escola
nova. Entretanto, a miríade de perspectivas que o livro alcança não só atualiza
problemas de pesquisa, também percebe aproximações entre grupos de
intelectuais bastante heterogêneos e distingue estratégias de consolidação
de redes de circulação e difusão de modelos educativos e culturais. É, assim,
uma contribuição relevante para a história do entre guerras. Ao tratar dos
esforços da época para promover a renovação das práticas educativas da
escola, o livro Movimento Internacional da Educação Nova reavalia os
desdobramentos daquilo que as redes de “instituições de ensino superior,
fundações filantrópicas e professores de educação” logrou realizar enquanto,
nas palavras de Gary McCulloch, “conspiravam e competiam para mudar
seu mundo”.
No fim do percurso pela dezena de capítulos que Diana Vidal e
Rafaela Rabelo engenhosamente organizaram sem exigir uma ordem fixa
e estabelecida da leitura pode-se, de fato, como creem as organizadoras,
“descobrir novos elementos de aproximação e contraste” além daqueles que
as três partes pensadas para o livro sugerem. Tanto a temática que atravessa
todo o conjunto aqui publicado quanto a capacidade dele documentar a
singularidade das mediações e conexões que animaram trocas em escala
transnacional não só exige a atenção de quem também se dedica ao estudo das
inventivas de então para promover uma proposta renovada de educação. Em
especial, aos que se preocupam com o tamanho do esforço que é necessário
para mudar o mundo, a leitura de Movimento Internacional da Educação
Nova propõe que renovar, antes de ser uma solução, é uma atitude.
Campinas, 10 de setembro de 2019
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Movimento Internacional da Educação Nova: um
problema de pesquisa1

Diana Gonçalves Vidal
Rafaela Silva Rabelo

O Movimento Internacional da Educação Nova é um problema de
pesquisa sobre o qual existe uma vasta produção acadêmica nacional e
internacional. Os balanços realizados por diversos historiadores da educação
brasileiros em diferentes fóruns e publicados em vários veículos nos últimos
20 anos2 são unânimes em afirmar a proeminência do tema no âmbito das
investigações brasileiras. Um levantamento superficial sobre a problemática
em revistas internacionais de história da educação confirma o diagnóstico
para o continente americano, a Europa e a Oceania. A frequência com
que a questão emerge no debate acadêmico destoa ou converge, segundo a
perspectiva adotada, com o grau de generalidade com que o termo Educação
Nova ou Escola Nova é evocado nos trabalhos. Destoa se considerarmos que
1. O presente livro é o resultado de pesquisas vinculadas a diferentes projetos: “Educação
transnacional: (des)conexões entre Brasil e a New Education Fellowship (1920-1948)” (Processo
FAPESP 2015/06456-1); “Perscrutando o papel da Progressive Education Association na circulação da New Education Fellowship no Brasil (1920-1940)” (Processo FAPESP 2016/07024-0);
“Saberes e Práticas em Fronteiras: por uma história transnacional da educação (1810-...)”
(Processo FAPESP 2018/26699-4). Integra ainda o projeto Múltiplas estratégias de escolarização da infância: contrastes de uma história transnacional da educação (CNPq, processo
305639/2016-1).
2. Vários destes balanços foram reunidos por José Gondra no livro Pesquisa em história
da educação no Brasil (Rio de Janeiro: DP&A, 2005).
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tal insistência deveria repercutir em um delineamento robusto do problema.
Converge se concordamos com a análise de Hameline3, quando afirma
que a fortuna de uma fórmula é tanto maior quanto mais imprecisa sua
definição, gerando um território neutro capaz de acomodar diferentes e,
mesmo, divergentes aproximações.
Um elemento parece-nos fundamental nos contornos da problemática e
dele derivam todos os demais. De acordo com Watras4 e Brehony5, a difusão
mundial da Educação Nova nos anos 1920 e 1930 coincidiu com a criação
dos Departamentos de Educação em diversas Universidades do mundo. A
afirmação é válida para o Brasil, como o é para a Inglaterra, por exemplo.6
Superava-se, então, o caráter mais diretamente prático da formação de
professores nas Escolas Normais e almejava-se a produção de uma verdadeira
ciência ou ciências da educação, com protocolos de legitimidade oferecidos
pelo campo acadêmico.
A pregnância de autores e propostas associados ao movimento da
Educação Nova no discurso pedagógico e a partilha de um repertório
comum de preocupações e temas conectam professores universitários e
pesquisadores de distintos países. Esta gênese comum está associada a, pelo
menos, dois movimentos contemporâneos com grande impacto no debate
educacional. A criação da New Education Fellowship, que nos países latinos
ficou conhecida como Ligue Internationale pour l´Éducation Nouvelle ou
simplesmente por Liga, e pela ação sistemática de formação de dois grandes
centros educacionais: o Teachers College da Universidade de Columbia e
o Instituto Jean-Jacques Rousseau, da Universidade de Genebra. Outras
iniciativas como o Bureau International d’Éducation se associam a esse
movimento internacional e consolidam as redes constituídas, unindo nações
ao redor do mundo.
3. Daniel Hameline, L´école active. Textes fondateurs (Paris, PUF, 1995).
4. Joseph Watras, “The New Education Fellowship and UNESCO’s programme of fundamental education”, Paedagogica historica 47, n.. 1-2 (2011): 191-205.
5. Kevin J. Brehony, “A new education for a new era: the contribution of the conferences of
the New Education Fellowship to the disciplinary field of education 1921-1938”, Paedagogica
Historica 40, n. 5-6 (2004): 733-55.
6. Conferir Diana Gonçalves Vidal e Rafaela Silva Rabelo, “A criação de Institutos de
Educação no Brasil como parte de uma história conectada da formação de professores”,
Cadernos de História da Educação (online) 18, n. 1 (2019): 208-220.
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Podemos aqui acionar o conceito de hub, ponto de conexão de redes,
local de encontro e passagem. A inflexão é importante. Hub consiste
em uma espécie de nó, que se situa no meio de várias trajetórias. Não é
necessariamente seu ponto inicial ou final, mas o ponto de contato. Portanto,
não é condição ou resultado, mas convergência. Isto potencializa a noção
de fórmula evocada acima para circunscrever Educação/Escola Nova. No
âmbito desta Introdução não será possível explorar em profundidade a ação
dos hubs. Mas delinearemos algumas linhas de força que permitem aquilatar
o cenário aqui proposto. Confiamos, por outro lado, que os textos reunidos
nesta publicação, ao sinalizarem dimensões da difusão de iniciativas e da
circulação de sujeitos propiciadas pela emergência destes locais físicos e
teóricos de entroncamento, contribuam com a reflexão.
A historiografia é unânime em considerar o nascimento da NEF/
LIEN no Congresso de Calais, realizado em 1921, e em situar três lideranças
principais: Elisabeth Rotten, responsável pela difusão do movimento nos
países germanófonos; Beatrice Ensor, nos anglófonos; e Adolphe Ferrière
nos latinos. Não se pode descartar, no entanto, que nos seus primórdios a
NEF/LIEN se constituía como a reunião de grupos muito heterogêneos,
envolvendo educadores e pessoas interessadas na educação, leigos e sujeitos
inspirados em teoria teosófica, e que qualquer definição mais precisa teria
por efeito divisão e não aglutinação em torno de alguns preceitos comuns
como a educação para a paz e a fundação de um novo mundo mais solidário,
refratário ao terror das guerras, reação à recente saída da Europa de um
conflito armado de grandes proporções.
A imprecisão, assim, funcionava também como uma estratégia de
consolidação de um movimento que, naquele momento, se percebia como de
caráter social e político, não necessariamente acadêmico. Indiciária é a dupla
denominação que assumiu nos circuitos anglófono e francófono. Por certo,
renomear a iniciativa criada na Inglaterra, por Beatrice Ensor, em 1915, como
Theosofical Fraternity in Education por New Education Fellowship mantinha
o caráter de associativismo expresso nos termos fraternity e fellowship, ao
mesmo tempo que elidia as referências mais diretas a qualquer doutrina
religiosa. No entanto, a tradução para Ligue Internationale pour l´Éducation
Nouvelle não exibe uma correspondência semântica. Ao contrário, denota uma
13
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inflexão política, manifesta tanto no objetivo de tornar-se um movimento
de abrangência internacional, quanto no propósito de afirmar-se como uma
frente, uma liga. Muito provavelmente inspirava-se na criação recente, em 1919
em Versailles, da Liga das Nações (League of Nations ou Société des Nations),
uma organização também de espectro internacional, surgida com o mesmo
propósito de assegurar a paz mundial. A mudança, em novembro de 1920,
da sede da Liga das Nações para Genebra, onde estava situado o Instituto
Jean-Jacques Rousseau, abrigo de Ad Ferrière, e a semelhança de finalidades
podem ter impulsionado a adoção do termo pelo braço francófono da NEF.
O expediente, utilizado talvez como dispositivo agregador de educadores
e leigos interessados nos novos rumos da educação, contribuiu para a
imprecisão dos contornos da fórmula, de tal sorte que, ainda nos dias atuais,
as historiografias nacionais da educação não relacionam NEF e LIEN e a
aderência a uma ou outra denominação implica na identidade com um
repertório pedagógico proveniente de determinados autores ou associado
a certas instituições. O mesmo embaralhamento ocorre com o Instituto
Jean-Jacques Rousseau, o Bureau International des Écoles Nouvelles (BIEN)
e o Bureau International d’Éducation (BIE). A isto voltaremos mais adiante.
Interessa aqui, entretanto, destacar que a propagação da NEF/LIEN
inegavelmente contaminou a esfera acadêmica, em particular na década
de 1930, quando os Departamentos de Educação despontam no cenário
internacional de modo mais contundente. A sucessão de Congressos pela
NEF/LIEN organizados, entre as duas guerras mundiais, tanto as conferências
internacionais7, quanto as regionais8; a criação de seções e grupos em
diferentes países e o número de revistas pedagógicas a ela associadas apenas para exemplificar, em 1936, a NEF/LIEN tinha 51 seções nacionais
e 23 revistas associadas em 15 idiomas9 – dão a dimensão do espraiamento
da rede e do sucesso do empreendimento na construção de uma agenda
comum na arena educacional.
7. Calais (1921), Montreux (1923), Heidelberg (1925), Locarno (1927), Elsinore (1929), Nice
(1932) e Cheltenham (1936). Brehony, ibid.
8. Dentre as conferências regionais, cabe destacar as realizadas na África do Sul (1934),
Nova Zelândia (1937) e Austrália (1937) Idem.
9. Vidal e Rabelo, ibid.
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Como um hub, a NEF/LIEN congregava atores com assento em diversas
instituições que, por sua vez, também abraçaram investimentos internacionais.
Tomar o Teachers College (TC) da Universidade de Columbia, em Nova
Iorque, e o Instituto Jean-Jacques Rousseau, da Universidade de Genebra,
como outros hubs permite reorientar as digressões, ampliando e matizando
as análises. O propósito aqui não é demonstrar um direcionamento único das
ações em prol da Educação Nova, mas, em consonância com o diagnóstico
emprestado de Hameline, evidenciar que a fórmula, se servia como dispositivo
agregador, não tinha potencial de limitar, ou mesmo coordenar, os esforços,
dando margem a muitas interpretações e realizações. O capítulo de autoria
de Maria del Mar del Pozo Andrés, sobre métodos de projeto, incluído neste
livro, é um bom exemplo destas porosidades.
Fundado por Grace Hoadley Dodge, Nicholas Murray Butler e James
Earl Russel, em 1887, o Teachers College assumiu esta denominação apenas
em 1892. Em sua origem estava a tradição dos contatos internacionais e o
estímulo à presença de estudantes estrangeiros. De acordo com Cremin et
al10, em 1923, havia 265 estudantes de 42 países. Entre 1926 e 1927, o número
de estudantes estrangeiros chegou a 457. Como decorrência, em 1923, foi
criado o International Institute (II), graças a uma doação do General Education
Board11, fundado anteriormente por John D. Rockefeller. Tendo Paul Monroe
como diretor e Isaac Kandel12 como associado, o International Institute
desempenhou importante papel entre os anos 1920 e 1930 no processo de
internacionalização do TC por meio de missões de estudos em outros países,
intercâmbio de estudantes e publicações, entre elas o Educational Yearbook.
Foi, ainda, um importante modelo para formação de professores ao redor
do mundo, sendo referência para a criação de instituições semelhantes em
outros países, como o Institute of Education da University College London,
como detalha Gary McCullock em capítulo publicado neste livro; Edinburgh
10. Lawrence Cremin; David A. Shannon; Mary Evelyn Townsend, A history of Teachers
College Columbia University (Nova Iorque: Columbia University Press, 1954).
11. . Cremin et al, Ibid.
12. O número 32, publicado em 1927, da revista The New Era traz referências sobre viagens
realizadas por professores do International Institute do TC, informando que Isaac Kandel
passou o ano de 1926 na Argentina, Brasil, Chile e Uruguai realizando investigações sobre
a escola secundária.
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(Teacher) Training Centre (Moray House) em Edimburgo (Escócia) nos anos
1920 e 1930, segundo Martin Lawn13; ou no Brasil, como sugerem Diana Vidal
e Rafaela Rabelo ao tratar da criação dos Institutos de Educação na década
de 193014. Mesmo após a extinção do II, em 193815, o TC continuou a ser uma
importante referência internacional e destino de estudantes estrangeiros.
As tramas que unem TC e a NEF/LIEN envolvem ainda um terceiro
elemento no jogo de composições e recomposições que a trajetória dos sujeitos
na constituição do campo educacional suscitou: a Progressive Education
Association (PEA). Segundo Graham16, em sua origem, a PEA era uma
organização composta principalmente por professores e administradores
ligados a escolas elementares e secundárias, particulares em sua maioria.
Entre o final dos anos 1920 e início dos 1930, havia sido praticamente tomada
por educadores profissionais, com presença marcante de professores do
Teachers College, o que paulatinamente foi mudando as pautas da associação
e sua dinâmica de funcionamento.
Vários membros da PEA eram nomes conhecidos internacionalmente.
Carleton Washburne, que foi superintendente das escolas de Winnetka,
Illinois, entre 1919 e 1943, exemplifica o perfil dos membros da primeira
fase, que não tinham vinculação universitária. Apenas em 1949, ele passou a
atuar no ensino superior, quando foi admitido pela Brooklyn College, Nova
Iorque. Washburne foi um membro atuante na PEA desde os anos 1920 até
a sua extinção. Também foi membro da NEF, participando de congressos
internacionais e publicando nas revistas associadas com frequência. Foi
presidente em ambas associações: na PEA, entre 1939 e 1943, e na NEF,
entre 1947 e 1956.17
13. Martin Lawn, “Um conhecimento complexo: o historiador da educação e as circulações
transfronteiriças”. Trad.: Rafaela Silva Rabelo. Revista Brasileira de História da Educação
14, n. 1 (2014): 127-144.
14. Vidal e Rabelo, Ibid.
15. Apesar da extinção do II em 1938, o Educational Yearbook continuou a ser publicado
até 1944. Luis Grosso Correia, “The right kind of education for the right individual”: comparative education studies according to the Educational Yearbook of the Teachers College
(1924-1944)”, History of Education 40, n. 5 (2011): 577-598.
16. Patricia Albjerg Graham, Progressive Education: from arcady to academe. A history of
the Progressive Education Association, 1919-1955 (New York: Teachers College Press, 1967).
17. Patricia Albjerg Graham, “Carleton Wolsey Washburne: a biographical essay”, Teachers
College Record 72, n. 6 (1971): 487-494.
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Entre os nomes vinculados a universidades e de projeção internacional
é possível citar Helen Parkhurst, William Kilpatrick e Harold Rugg. Os
dois últimos eram professores do TC. Assim como Washburne, também
participaram de congressos da NEF e publicaram nas revistas associadas.
Harold Rugg, em especial, foi um dos defensores de uma maior aproximação
da PEA com a NEF, o que, em 1932, resultaria na criação da primeira seção
da NEF nos EUA, papel desempenhado pela PEA. Rugg foi o representante
oficial entre a PEA e a NEF até 1944, quando foi destituído do cargo devido
a atritos dentro da PEA.
Outro membro da PEA, também vinculado à Universidade de Columbia,
foi o renomado filósofo norte-americano John Dewey.18 Ele não foi um
membro atuante dentro da PEA, tampouco participou da fundação da
associação e de seus primeiros anos de funcionamento, apesar de ser tomado
como uma das principais referências.19 Dewey assumiu como presidente
honorário da PEA em 1926, título que manteve até seu falecimento em
1952.20 Há registros de sua participação em pelo menos um congresso da
NEF, o congresso regional realizado na África do Sul, nas cidades de Cape
Town e Johannesburg, em 1934. A presença de vários nomes de relevo do TC
na PEA não implica que a PEA, ou a educação progressiva de uma forma
geral, fosse consenso no TC. De fato, mesmo dentro da PEA conviviam
diferentes percepções do que seria – ou deveria ser – a educação progressiva
e a filosofia da associação.
Do outro lado do Atlântico, outra instituição com ambição internacional
e pautada pelo desejo de renovação educacional espraiava sua atuação e
envolvia estudantes estrangeiros. Criado em 1912 por Edouard Claparède e
dirigido por Pierre Bovet, o Instituto Jean-Jacques Rousseau (IJJR) reuniu
nomes ligados à psicologia e pedagogia, dentre eles, Ad. Ferrière, com o
intuito de fomentar a formação de educadores e propagar novas ideias
18. Dewey estava vinculado formalmente ao Departamento de Filosofia da Universidade
de Columbia, mas ministrava conferências no TC.
19. Graham, Progressive Education…; Jay Martin, The education of John Dewey (New York:
Columbia University Press, 2003).
20. Dewey foi convidado para o cargo após o falecimento Charles William Eliot, o primeiro
presidente honorário da PEA e ex-presidente de Harvard. Graham, Progressive Education…
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educativas. De acordo com Hofstetter et al21, ao final da Primeira Grande
Guerra, multiplicaram-se as instituições e associações com o objetivo de
promover a solidariedade dos povos, a cooperação intelectual e a educação
pacifista e internacionalista. Genebra foi alçada em projeção internacional
como local escolhido para a instalação de várias delas, como a Société des
Nations (ou League of Nations) e o Bureau International du Travail.
O IJJR, no vórtice de sua defesa pela Educação Nova, engajou-se no
movimento educacional mundial pela reforma “da humanidade através da
educação”22, por meio principalmente de duas iniciativas: a participação solo
de Ad Ferrière em Calais na criação da NEF/LIEN e a inauguração de um
serviço de informação internacional, em 1923, ligado ao Bureau International
des Écoles Nouvelles (BIEN), fundado por Ferrière em 1899 e do qual ele
era o único responsável até então. Esses acontecimentos posicionaram o
educador como figura chave do IJJR na militância internacional, prestígio
que cresceu com o sucesso obtido pelo livro L’école active, saído em 1922.23
Tanto os engajamentos científicos quanto a audiência internacional
permitiram ao IJJR angariar apoio financeiro da Laura Spelman Rockfeller
Memorial Fund e geraram a oportunidade para a criação do Bureau
International d’Éducation (BIE), cujo propósito era estimular a cooperação
intelectual, a solidariedade internacional e a renovação educacional. O BIE,
em intensa colaboração com o IJJR, a partir de 1926, reteve uma substantiva
documentação sobre iniciativas educacionais no mundo, bem como organizou
diversos eventos internacionais, como por exemplo o Congresso da NEF/
LIEN de Locarno, em 1927. Entretanto, para Hofstetter et al24, o engajamento
na militância educacional colocou em risco a constituição da educação como
disciplina e ameaçou fragilizar o IJJR. No embate entre interesses locais
e internacionais, em 1929, a integração do IJJR à Faculdade de Letras da
Universidade de Genebra, com o nome de Institut des sciences de l’éducation,
21. Rita Hofstetter, Bernard Schneuwly, Valérie Lussi e Béatrice Haenggeli, “Genève dans
le contexte international, em Rita Hofstetter & Bernard Schneuwly (ed.), Passion, fusion,
tension. New Education and Educational Sciences (Berne. Perte Lang, 2006):107-142.
22. Idem, p. 125.
23. Idem, p. 127.
24. Idem, p. 131.
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significou o engajamento com a vaga que consagrava o campo educacional
como um investimento universitário.
O IJJR representou o local de passagem e de formação de um contingente
significativo de educadores de várias partes do mundo. No caso brasileiro,
os exemplos conhecidos de Laura Lacombe, que em 1925 embarcou para a
Europa, com o objetivo de frequentar cursos promovidos pelo IJJR, onde
conheceu Bovet, Claparède e Ferrière, em viagem sugerida por Carneiro
Leão25; e de Helena Antipoff26, que se radicou em Minas Gerais, oferecem
indícios da atuação do IJJR como um hub importante no cenário educacional
dos anos 1930.
Para tratar destas injunções, organizamos este livro, composto em três
partes: I - Sujeitos e redes; II - Nacional e transnacional; III - Propostas e
apropriações. Tais blocos temáticos emergiram a partir das proximidades
e elementos comuns identificados nos capítulos.
A primeira parte, Sujeitos e redes, agrupa textos cujas discussões
giram em torno de educadores que desempenharam papel fundamental
na circulação da Educação Nova em seus contextos nacionais. Tecendo a
narrativa a partir da trajetória de um único sujeito, ou explorando um grupo
mais amplo de atores, todos os capítulos trazem à tona a constituição de redes.
No Capítulo 1, Rafaela Rabelo e Diana Vidal exploram a criação da
seção brasileira da New Education Fellowship em 1942. Para tanto, as autoras
analisam vestígios que apontam para a circulação da NEF/LIEN no Brasil
desde os anos 1920, reconstituindo uma rede intrincada que revela nomes
como Carneiro Leão, Lourenço Filho, Adolphe Ferrière e Carleton Washburne.
Ao perscrutar os (des)encontros e (des)conexões entre o Brasil e a NEF/LIEN,
as autoras deixam entrever um cenário complexo envolvendo a América
do Sul e a Fellowship e a interlocução entre os educadores sul-americanos.
No Capítulo 2, Margarida Louro Felgueiras elege dois educadores
portugueses como fio condutores na discussão da Educação Nova em
Portugal. A autora explora as histórias de formação e de profissão de Faria de
25. Ana Chrystina Mignot, “Eternizando travessia: memórias de formação em álbum de
viagem”, Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)biográfica 2, n. 5 (2017): 336.
26. Regina Helena de Freitas Campos, “Helena Antipoff: razão e sensibilidade na psicologia
e na educação”, Estudos avançados [online] 17, n. 49 (2003): 209-231.
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Vasconcelos e de António Sérgio, perseguindo seus deslocamentos constantes
que os colocam ora na Europa, ora na América Latina; as intersecções das suas
trajetórias; e, analisando seus percursos internacionais, as contribuições, tanto
em Portugal quanto em países nos quais atuaram, na difusão da Escola Nova.
Gary McCulloch, no Capítulo 3, reconstitui a atuação de Fred Clarke
no processo de internacionalização dos estudos e pesquisas educacionais
nos anos 1930 na Inglaterra. Ao longo do texto, o autor constrói a trama
que mostra o papel central que Clarke desempenhou em alçar o Instituto de
Educação (IOE) da University of London a um patamar internacional e sua
capacidade de estabelecer conexões em uma rede que une Grã-Bretanha,
EUA e os Domínios britânicos.
Finalizando a primeira parte, Ariadne Ecar e Diana Vidal discutem,
no Capítulo 4, como um caso “microscópico” possibilita articular o local,
o nacional e o transnacional. Para tanto, as autoras exploram a trajetória
da professora Noêmia Saraiva de Mattos Cruz, especificamente sua atuação
no Grupo Escolar Rural de Butantan, em São Paulo, nos anos 1930 e 1940,
identificando práticas do ensino rural e diferentes concepções de educação
rural no Brasil e no mundo.
Na segunda parte, Nacional e transnacional, é possível apreender uma
visão panorâmica da tradução dos debates da Educação Nova nos países
sul-americanos. Todavia, ao mesmo tempo que nos é dado a conhecer o
cenário nacional, os autores desvelam a forte interlocução com o movimento
internacional por meio da circulação de ideias/sujeitos/objetos.
No Capítulo 5, Martha Cecilia Herrera aborda as apropriações
e ressignificações da Escola Nova na primeira metade do século XX na
Colômbia. Ao destrinchar esse enredo, a autora localiza a Colômbia entre
outros exemplos na América Latina e dá visibilidade a educadores colombianos
que tiveram importante papel na promoção do movimento escolanovista,
como Agustín Nieto Caballero e instituições como o Gimnasio Moderno.
Silvina Gvirtz e Gabriela Barolo se debruçam sobre o contexto argentino
no Capítulo 6, analisando a constituição do sistema educacional à luz de uma
tradição pedagógica transnacional. Nesse cenário, emergem elementos chave
para compreender a Escola Nova na Argentina, tais como as experiências das
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irmãs Cossetini, a atuação de Clotilde Guillén de Rezzano e José Rezzano
e as discussões promovidas pela revista La Obra.
Encerrando a segunda parte, Pablo Toro-Blanco explora, no Capítulo 7,
o contexto chileno dos anos 1920 e 1930, detendo-se especificamente sobre as
mudanças da profissão do professor, análise realizada com base na história
das emoções, principalmente do conceito de regime emocional. Ao longo da
discussão, o autor enfatiza o papel que as viagens pedagógicas desempenharam
na circulação das propostas escolanovistas – tanto educadores chilenos
em missão de estudo em outros países quanto de estrangeiros no Chile – e
identifica tensões e concepções diversas.
Apesar de tratarem de países distintos, os capítulos que compõem a
segunda parte revelam uma dimensão transnacional que se manifestava de
diferentes formas: circulação de obras de autores internacionais em suas
edições originais ou traduções; circulação de sujeitos, em viagens de estudo
ou para participar de conferências internacionais; circulação de revistas
pedagógicas nacionais e internacionais. Também é possível vislumbrar,
em maior ou menor intensidade, a constituição dos sistemas nacionais de
educação, a intervenção da igreja católica e elementos aglutinadores ou
dissonantes na forma como a Educação Nova foi apropriada nos diferentes
países sul-americanos e mesmo dentro do contexto nacional.
A terceira e última parte, Propostas e apropriações, reúne capítulos
que abordam os impactos da Educação Nova, seja na organização escolar,
na introdução de métodos de ensino ou na forma como foi traduzida em
espaços que extrapolam os muros da escola.
O Capítulo 8 traz a discussão de Geneviève Pezeu acerca das percepções
sobre a coeducação no âmbito do Movimento da Educação Nova Europeia
nos anos 1920 e 1930, comparando os contextos da Suíça, Alemanha e França.
A autora aponta para ambiguidades que o tema apresenta e o papel de alguns
de seus defensores como Adolphe Ferrière.
No Capítulo 9, María del Mar del Pozo Andrés explora a construção,
nos EUA, da proposta que posteriormente ficaria conhecida como “método
de projetos” e os diferentes significados que adquiriu durante sua difusão em
diversos espaços. A seguir a autora detém-se especificamente na recepção
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do método no contexto espanhol, analisando as razões para seu sucesso
nos anos 1930.
Ariadne Ecar e Fernanda Franchini elegem o cinema educativo e o
seu uso no âmbito do movimento escolanovista como objeto de estudo
no Capítulo 10. Tendo como foco a “Exposição Preparatória do Cinema
Educativo”, realizada em São Paulo em 1931, as autoras debruçam-se sobre
as concepções e usos do cinema educativo – incluindo o aspecto comercial
– conectando o cenário paulista/brasileiro com as discussões que circulavam
em países como França, Estados Unidos e Itália.
Apesar da organização do livro em três partes, de fato, todos os
capítulos versam sobre sujeitos e redes; nacional e transnacional; e propostas
e apropriações em alguma medida. Ao agrupá-los em blocos, buscamos
evidenciar elementos em comum que emergem na análise dos contextos
de diferentes países. Não pretendemos estabelecer uma sequência fixa.
Ao contrário, acreditamos que o leitor tem a opção de percorrer os textos
na ordem que lhe parecer mais adequada e, desta forma, descobrir novos
elementos de aproximação e contraste.
Fica aqui nosso convite para se embrenhar nestas análises acerca do
Movimento Internacional da Educação Nova e perquirir significados ainda
pouco explorados destas conexões em escala mundial.
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CAPÍTULO 1:

A seção brasileira da New Education Fellowship:
(des)encontros e (des)conexões27 28

Rafaela Silva Rabelo
Diana Gonçalves Vidal

Em relatório das atividades da New Education Fellowship (NEF)
direcionado ao Executive Board, datado de agosto de 1943, redigido pela
Secretária Internacional Clare Soper, no tópico New Sections constava um
item sobre a situação na América do Sul. O tópico iniciava afirmando:
De acordo com a Constituição da NEF, novas seções devem ser aprovadas
pelo Executive Board. Em 1942, o Dr. Carleton Washburne (então
Presidente da NEF nos EUA)29 visitou a América do Sul e em nosso
nome formou seções da NEF nos seguintes lugares […]30
27. Pesquisa financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(FAPESP), processos 2015/06456-1 e 2016/07024-0, e pelo CNPq, Processo 305639/2016-1.
28. Uma primeira versão da discussão deste capítulo foi apresentada em Rafaela Silva Rabelo
e Diana Gonçalves Vidal, “A seção brasileira da New Education Fellowship: explorando o
cenário de sua criação” (trabalho apresentado no Congreso Iberoamericano de Historia de
la Educación, Montevideu, Uruguai, 28 fev. – 3 mar., 2018).
29. Quando realizou a viagem à América do Sul, Washburne era presidente da Progressive
Education Association, que era a seção da NEF nos Estados Unidos desde 1932.
30. World Education Fellowship (WEF), “Document 68. To Members of the Executive
Board. A brief review of Headquarters activities since the war”, Agosto (1943), WEF/A/I/35,
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Na sequência, enumerava os cinco países nos quais foram criadas seções
e os respectivos presidentes e secretários designados. No Brasil, presidente
Lourenço Filho, Diretor do Instituto de Estudos Pedagógicos, Ministério da
Educação, Rio de Janeiro e secretária Nina Celina; na Colômbia, presidente
Daniel Samper Ortega, Gimnasio Moderno, Bogotá e Secretária Ana Restrepo,
Ministério da Educação, Bogotá; no Equador, presidente Julio C. Larrea,
Instituto Pedagógico, Quito e secretária Lucia Baquero, Diretora do Jardim de
Infância “Jose Luis Roman”, Quito; no Chile, presidente Irma Salas, Diretora
do Liceo Experimental de Salas, Santiago e secretário Alfonso Aguirre, Diretor
do Instituto de Investigações Psicopedagógicas, Ministério da Educação,
Santiago; no Paraguai, presidente Ramon Indalecio Cardozo, Assunção,
Vice-Presidente Prof. Adolfo Avalos, Diretor Geral de Educação, Ministério
da Educação, Assunção e secretária M. Felicidad Gonzales, Assunção.
Finalizando o tópico sobre as seções criadas na América do Sul, Clare
Soper fez as seguintes observações:
O Dr. Washburne foi capaz de renovar muitas das conexões feitas
com educadores sul-americanos no congresso da NEF em Ann
Arbor, e encontrou grande interesse entre eles para cooperação em
um movimento internacional.
Por favor, avisem-me se vocês concordam com o reconhecimento dessas
seções recomendadas pelo Dr. Washburne.31

A criação das seções foi aprovada e passou a constar do quadro de
países associados que a The New Era (TNE) – uma das revistas da NEF –
publicava. De fato, entre os países enumerados por Soper, o Brasil era o
único a ter uma seção da NEF criada pela primeira vez. Todos os outros
já haviam abrigado seções ou grupos nos anos 1930. A Argentina, o Peru
e a Bolívia, que não fizeram parte do itinerário de viagem de Washburne,
tiveram seções ou grupos criados em 1928, 1930 e 1936, respectivamente.32
The Newsam Library and Archives, University College London.
31. Ibid.
32. Nos relatórios da NEF constam as seguintes datas de criação das seções ou grupos:
Argentina (1928); Paraguai (1930); Equador (1930); Peru (1930); Uruguai (1931). Há algumas
discrepâncias em datas, provavelmente porque alguns grupos foram alçados a seção posteriormente, caso da Bolívia, cuja seção foi criada em 1936, mas constam referências a um
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Por que desse conjunto de países sul-americanos, o Brasil foi o último a
ter uma seção? Isso nos leva a explorar vestígios da circulação da NEF no
Brasil e indícios das conexões estabelecidas entre educadores brasileiros e
membros da Fellowship desde os anos 1920 de forma a compreender essa
seção tardia e seus desdobramentos.

Investidas da New Education Fellowship na América do Sul
A estrutura formal de rede constituída pela NEF se assentava nas
células nacionais, em geral aproveitando uma organização anterior que
reunia educadores e leigos em cada país, tendo em comum a crença no
poder de uma nova educação, capaz de desenvolver as potencialidades dos
educandos e gestar uma nova sociedade. Eram essas células as responsáveis
pela organização dos congressos e pela manutenção dos periódicos, bem
como pela difusão de informes sobre o estado da educação em cada país.
Daí a importância e o investimento da NEF em ampliar o número de seções.
De acordo com Joseph Coquoz, já em 1921, um plano estratégico havia sido
desenvolvido, definindo áreas de atuação dos três principais fundadores da
NEF: Ferrière ficou encarregado de disseminar a Fellowship entre os países
latinos; Beatrice Ensor cuidaria dos países anglófonos e Elisabeth Rotten
dos germanófonos.33
Referências a seções na América do Sul começaram a aparecer na revista
TNE em 1927, com revistas da Argentina (Nueva Era, editada por J. Rezzano) e
Chile (La Nueva Era, editada por Armando Hamel) provisoriamente afiliadas34
Tais menções parecem estar relacionadas ao Congresso de Locarno, em 1927,
e à intermediação de Ferrière. A intermediação era tanto mais necessária
quanto mais ausentes os países latinos nos eventos internacionais. Segundo
Coquoz, Ferrière reclamava da falta de participação dos educadores latinos nos
grupo desde pelo menos 1932. Mesmo caso da Colômbia e do Chile, cujas menções a grupos
aparecem desde 1929 e 1932, respectivamente. World Education Fellowship Collection
(WEF/A/I/34; WEF/A/II/43; WEF/A/II/44), The Newsam Library and Archive, University
College London.
33. Joseph Coquoz, “Le Home ‘Chez Nous’ comme modèle d’attention à l’enfance”, Educació
i Història: Revista d’Història de l’Educació, n. 20 (2012): 43.
34. The New Era 8, n. 32 (1927).
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Congressos de Locarno (1927) e Elsinore (1929). Neste último, por exemplo,
Ferrière não assinala a presença de italianos, espanhóis ou portugueses e a
delegação francesa era bem menor se comparada às da Inglaterra, Alemanha
ou América do Norte.35
A revista Pour l’Ere Nouvelle (PEN), fundada por Ferrière, desempenhou
importante papel na divulgação das atividades da NEF (que em francês era
conhecida como Ligue Internationale Pour l’Education Nouvelle e no Brasil
como Liga Internacional pela Educação Nova - LIEN) nos países latinos bem
como na veiculação de notícias sobre a educação e experiências inovadoras
nesses lugares. Mesmo antes da afiliação das revistas da Argentina e Chile à
NEF, noticiadas em 1927 na TNE, foi por meio da PEN que eram divulgadas
experiências pedagógicas de Agustín Nieto Caballero no Gimnasio Moderno
na Colômbia36 e a viagem de Decroly a esse mesmo país em 1926.37 Também
eram reportados com frequência relatos das experiências nos países sulamericanos, incluindo resenhas de revistas e livros.
A incumbência e o desejo de propagandear a Escola Ativa e divulgar
as atividades da NEF – ou LIEN – estimularam o educador genebrino a
excursionar pela América do Sul entre 1929 e 1930. A iniciativa parece ter
sido coroada de êxito. Em 1930, Equador, Paraguai e Peru se uniram à NEF.
No ano seguinte, foi a vez do Uruguai. A Bolívia se associou em 1936. O
Brasil, entretanto, escapou do cerco.
Marta Carvalho, ao discorrer sobre a viagem de Ferrière, sinaliza para
relações estabelecidas com educadores brasileiros e para o interesse em criar
uma seção da LIEN em 1930, que não se concretizou. Segundo a autora, o
Brasil fazia parte do itinerário, com previsão de visita do educador genebrino
a cinco cidades brasileiras. Entretanto, apesar do navio em que viajava Ferrière
ter ancorado no porto do Rio de Janeiro, não foi possível o desembarque

35. Coquoz, “Le Home ‘Chez Nous’…”.
36. Ad. F., “Écoles experimentales en Europe et en Amérique”, Pour l’Ere Nouvelle 4, n.
16 (1925): 9.
37. Ad. F., “Ecoles experimentales”, Pour l’Ere Nouvelle 5, no. 18 (1926): 6; O. Decroly, “Une
école nouvelle en Amerique du Sud. Le Gymnase moderne Bogota (Colombie)”, Pour l’Ere
Nouvelle 5, n. 19 (1926): 25-8; O. Decroly, “Une école nouvelle en Amerique du Sud. Le
Gymnase moderne de Bogota (Colombie)”, Pour l’Ere Nouvelle 5, n. 20 (1926): 48-52.
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de passageiros devido à eclosão da Revolução de 1930.38 O impedimento
do desembarque, entretanto, pode não ter sido a única razão do insucesso
da iniciativa. Disputas entre educadores brasileiros também concorreram
para o desenlace.

Primeiras aproximações para a criação de uma seção brasileira
Recuperando os rastros que antecedem a viagem de Ferrière à América
do Sul é possível vislumbrar o processo de constituição de redes que anos
mais tarde levaria à formação da seção brasileira. A passagem prevista de
Ferrière pelo Brasil, segundo Ana Mignot, contou com a intermediação
da professora católica Laura Jacobina Lacombe. Antecipando sua viagem,
Ferrière trocou correspondência com Laura solicitando auxílio para viabilizar
recursos financeiros durante sua estadia no Brasil para custear deslocamentos
e diárias e se oferecendo para ministrar conferências sobre diferentes temas.
Também se disponibilizou a “elaborar, junto às autoridades competentes,
a reformulação da legislação escolar no que diz respeito aos programas e
métodos, adaptando as exigências da ciência moderna às condições especiais
do país.” 39
O papel que Lacombe desempenharia na intermediação entre Brasil e
NEF havia começado a se delinear em 1925. Naquele ano ela embarcou para a
Europa, com o objetivo de frequentar cursos promovidos pelo Instituto Jean
Jacques Rousseau, onde conheceu Bovet, Claparède e Ferrière. A viagem,
sugerida por Carneiro Leão, tinha como objetivo preparar Laura para
auxiliar sua mãe, Isabel Jacobina Lacombe, na direção do Colégio Jacobina.40
Certamente, tomou conhecimento das atividades da NEF em sua passagem
pela Suíça, provavelmente por intermédio do próprio Ferrière. No mesmo
ano, foi fundado o Bureau International d’Education (BIE).

38. Marta Maria Chagas de Carvalho, “A bordo do navio, lendo notícias do Brasil: o relato
de viagem de Adolphe Ferrière”, em Viagens pedagógicas, org. Ana Chrystina Mignot e José
Gonçalves Gondra (São Paulo: Cortez, 2007), 277-93.
39. Ana Chrystina Mignot, “Eternizando travessia: memórias de formação em álbum de
viagem”, Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)biográfica 2, n. 5 (2017): 339.
40. Ibid, 336.
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Em 1927, Laura Lacombe voltou à Europa para participar do congresso
da NEF em Locarno, como parte da delegação brasileira. Aliás, essa foi a
primeira participação oficial do Brasil de que se tem notícia. As informações
do congresso publicadas nas revistas oficiais da NEF confirmam que Lacombe
representava o governo brasileiro e a Associação Brasileira de Educação.41
Também trazem detalhes de sua apresentação, que incluía a exibição de
um filme sobre a reforma da educação no Rio Janeiro, promovida por
Carneiro Leão.42 Antônio Carneiro Leão, Diretor de Instrução Pública do
Distrito Federal entre 1922 e 1926, havia deixado o cargo em novembro.43
Se Laura Lacombe foi como representante do governo brasileiro – além
de representante da ABE – como informava a revista TNE, é possível que
a delegação brasileira tenha sido enviada por Fernando de Azevedo, que
assumiu a Direção de Instrução Pública do Distrito Federal em janeiro de
1927, talvez com a intermediação da ABE. Todavia, não está claro o papel
de Laura como “representante do governo brasileiro”, nem o que isso de
fato significou.
Em carta enviada a Carneiro Leão em 24 de agosto de 1927, portanto,
logo após o congresso de Locarno encerrado no dia 15, Ferrière tece elogios
à apresentação de Laura Lacombe. Ele parece ter interpretado a presença da
delegação brasileira no congresso como uma oportunidade para criar uma
seção brasileira da NEF. Na mesma carta lança a ideia:
Não lhe parece que seria tempo de criar uma seção brasileira da Liga
Internacional pela Educação Nova? Eu lhe envio as condições necessárias
para tal. Você verá se é possível também criar uma revista em língua
portuguesa que serviria de núcleo a esta seção. Na minha remessa,
eu incluo o Journal de Geneve de 20 de agosto com um artigo sobre o

41. The New Era 8, n. 32 (1927): 116.
42. Laura Lacombe, “L’enseignement public a Rio de Janeiro”, Pour L’Ére Nouvelle 6, n. 31
(1927): 218-19.
43. Maria Cristina de Albuquerque Araújo, “Antônio de Arruda Carneiro Leão”, em
Dicionário de educadores no Brasil: da colônia aos dias atuais, org. Maria de Lourdes de
Albuquerque Fávero e Jáder de Medeiros Britto, 2ª ed. (Rio de Janeiro: Editora UFRJ/MECInep-Comped, 2002): 114-122.
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Congresso de Locarno, assim como uma convocação sobre a qual eu
me permito chamar sua atenção.44

Não sabemos a resposta de Carneiro Leão, mas esse enredo, a exemplo
do que aconteceu com Lacombe, também já havia iniciado anos antes.
Em 1924, Carneiro Leão começou a se corresponder com Ferrière. A carta
de Ferrière datada de 28 de março de 1924 é resposta à carta de Carneiro
Leão de fevereiro.45 Provavelmente, motivado pelo que viu na revista PEN,
Carneiro Leão escreveu para o fundador/redator da revista discorrendo
sobre a educação no Rio de Janeiro. No número de abril da PEN, Ferrière
fez a primeira referência ao Brasil, mencionando a correspondência de
Carneiro Leão.46 Coincidência ou não, em outubro daquele ano foi fundada
a ABE, da qual tanto Carneiro Leão quanto Laura Lacombe faziam parte.
Começavam, assim, a se delinear as redes de trabalho que em 1942 seriam
mobilizadas na formação da seção brasileira da NEF.
As atas da ABE47, apesar de não detalharem as discussões desenvolvidas
nas reuniões, nos possibilitam mapear a forma como as pautas da NEF
se insinuaram no interior do grupo e também perceber o que mais tarde
poderia ter impedido a formação de uma seção nos anos 1920 e 1930.
Após retornar do congresso de Locarno, as atas mencionam que Laura
Lacombe apresentou relatório sobre o evento. Fica decidido que Laura seria
a interlocutora com o BIE, responsabilidade que parece ter compartilhado
com Everardo Backheuser48. Curiosamente, não são feitas referências à
NEF, e sim ao BIE após o retorno de Laura. Estaria a NEF sendo ignorada
em um claro favorecimento das conexões com o BIE? Essa hipótese parece

44. Carta de Adolphe Ferrière para Carneiro Leão, Genebra, 24 de agosto de 1927 (Manuscritos
-1-05,26,028), Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
45. Carta de Adolphe Ferrière para Carneiro Leão, Genebra, 28 de março de 1924 (Manuscritos,
I-5,26,26), Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
46. Ad. Ferrière, “Progrès actuels du Mouvement en faveur de l’Education nouvelle”, Pour
l’Ere Nouvelle 3, n. 10 (1924): 23.
47. Todas as atas da ABE citadas neste capítulo estão disponíveis no endereço eletrônico
do Museu da Educação (www.museudaeducacao.org.br).
48. Ata da 50ª Sessão do Conselho Diretor da ABE, nov. 1927; Ata da 54ª Sessão do Conselho
Diretor da ABE, 5 dez. 1927; Ata da 66ª Sessão do Conselho Diretor da ABE, 23 abr. 1928;
Ata da 75ª Sessão do Conselho Diretor da ABE, 25 jun. 1928.
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ser reforçada pelas intenções declaradas da ABE de associar-se ao BIE.49 É
preciso destacar que referências ao BIE se fizeram presentes nas atas desde
pelo menos novembro de 1926, quando a ABE é inscrita no Bureau.50
Analisando retrospectivamente, vários fatores parecem se somar de
modo a minar uma possível criação da seção brasileira da Fellowship. Entre
eles podemos relacionar a viagem frustrada de Ferrière ao Brasil; a defesa
que a NEF fazia da coeducação e as conexões que tinha com a Teosofia; o
envolvimento de Laura Lacombe e Everardo Backheuser – dois educadores
católicos – nos assuntos vinculados ao BIE e as disputas internas na ABE
que em 1932 culminariam na debandada dos educadores católicos.
Dissenções internas na ABE quanto ao projeto de criação de Federação
de departamentos estaduais da ABE, capitaneado por Vicente Licínio Cardoso
a partir de janeiro de 1929, e a organização da III Conferência de Educação,
realizada em São Paulo no mesmo ano, levaram à constituição da Federação
Nacional das Sociedades de Educação (FNSE).51 De acordo com André Paulilo:
Fundada por iniciativa de Vicente Licínio Cardoso e presidida por
José Augusto, editor de uma das publicações que chegou às mãos de
Ferrière quando da sua visita ao Brasil, reuniu algumas das figuras
mais expressivas entre os signatários do Manifesto [dos Pioneiros da
Educação Nova]. No Distrito Federal, Frota Pessoa, então subdiretor
administrativo da reforma do ensino dirigida por Fernando de Azevedo
encarregou-se pessoalmente da sua organização. O grupo paulista trazia
Sampaio Dória e Lourenço Filho que aglutinados em torno de Vicente
Licínio Cardoso participaram com o próprio Fernando de Azevedo,
com Anísio Teixeira e com Venâncio Filho do projeto da Federação.52

49. Ata da 67ª Sessão do Conselho Diretor da ABE, 30 abr. 1928; Ata da 83ª Sessão do
Conselho Diretor da ABE, 20 ago. 1928.
50. Ata da 11ª Sessão do Conselho Diretor da ABE, 18 nov. 1926.
51. Ana Clara Bortoleto Nery, A Sociedade de Educação de São Paulo: embates no campo
Educacional (1922-1931) (São Paulo: Edunesp, 2009), 194.
52. André Luiz Paulilo, “A estratégia como invenção as políticas públicas de educação na
cidade do Rio de Janeiro entre 1922 e 1935” (Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo,
2007), 22.
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Conforme afirma Marta Carvalho, há indícios da intermediação de
Ferrière para que a seção brasileira fosse vinculada à FNSE, a partir de
contato com Celina Padilha, secretária-geral da Federação. A autora levanta
a hipótese de que Vicente Licínio, que assumiu a presidência da FNSE, teria
estabelecido contato com a Ligue Internationale Pour L’Education Nouvelle em
viagem à Europa em janeiro de 1930, possivelmente iniciando tratativas para
o estabelecimento de uma seção brasileira.53 Se tais projetos existiam, então
a morte de Vicente Licínio em 1931 certamente se traduziu em interrupção
nas negociações.
A mesma autora afirma que o grupo de educadores católicos que
controlava a ABE, entre 1929 e 1931, em razão de posicionamentos religiosos,
não demonstrava interesse em estabelecer vínculo com a NEF.54 Muito
possivelmente isso decorria da própria composição dos membros da
Fellowship, em parte associados à Teosofia. Somente a partir do Congresso
de Nice, em 1932, a NEF seria completamente assumida por educadores
profissionais.55 Podemos perceber essas tensões em cartas trocadas entre
Laura Lacombe e Ferrière, antecedendo a viagem do último à América
do Sul. Lacombe afirma que havia recebido “os impressos enviados pelo
Groupe Français d’Education Nouvelle; tenho a deplorar que haja aí alusões
ao ensino religioso: para evitar qualquer mal-entendido, seria preferível
não abordar esse campo”. Ferrière replica que não conseguia identificar
conteúdo religioso nos referidos impressos que pudesse inquietar Laura, e
pede que ela indicasse que aspectos seriam esses. Ele ainda complementa,
afirmando que convinha:
[...] distinguir relativamente ao princípio fundamental de nossa Ligue
entre o triunfo do espírito e as doutrinas materialistas frequentemente
associadas a uma propaganda de extrema esquerda. A atitude da nossa
Ligue é nitidamente favorável ao triunfo do espírito. Se a preparação
das crianças para esse autodomínio em nome do espírito é chamada
53. Carvalho, “A bordo do navio…”.
54. Ibid.
55. Kevin J. Brehony, “A new education for a new era: the contribution of the conferences of
the New Education Fellowship to the disciplinary field of education 1921-1938”, Paedagogica
Historica 40, n. 5-6 (2004): 733-55.
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religiosa, nesse caso, reconheceremos sem dúvida a prioridade a essa
forma de religião. No entanto, ela é universal e predominante em relação
a todas as crenças religiosas particulares, incluindo o budismo e o
confucionismo, sem confundir-se com nenhuma delas.56

Lourenço Filho compõe essa mesma trama da qual faziam parte Carneiro
Leão e Laura Lacombe. Em 1929, o livro A lei biogenética e a escola activa,
de Ferrière, foi publicado pela editora Melhoramentos, com tradução de
Noemy Rudolfer. O livro, com apresentação de Lourenço Filho, era parte
de uma coleção por ele coordenada. As negociações para a tradução do
livro começaram no final de 1928, conforme informa a carta de Ferrière
a Lourenço Filho datada de 5 de fevereiro de 1929, na qual ele autoriza a
publicação em português.57
É provável que Lourenço Filho estivesse a par das aproximações de
Ferrière para a criação de uma seção brasileira da NEF, posto que integrava
o grupo fundador da FNSE em 1929 e era associado à ABE desde julho de
1928.58 No entanto, Lourenço Filho também era o representante do BIE,
o que mais uma vez coloca em tensão a NEF e o BIE em busca de espaço
dentro dos mesmos círculos no Brasil.
A viagem frustrada de Ferrière ao Brasil em 1930 não foi o fim das
interlocuções do Brasil com a NEF. Em carta enviada a educadores da
América do Sul, Beatrice Ensor informava que Heloise Brainerd, da Unidão
Pan-Americana, havia fornecido os nomes e endereços, que ela usara para
divulgar o congresso internacional em Nice.59 A TNE de junho noticiava as
inscrições que já haviam sido recebidas, entre as quais a de Lourenço Filho.60
Também na edição de junho da PEN constava a relação de inscritos até aquele
momento e as respectivas seções em que participariam. Na seção Education
générale et education professionnelle, um dos participantes, proveniente
do Brasil, é designado apenas como “Filho”, que Marta Carvalho acredita
tratar-se de Lourenço Filho, mas a autora questiona se de fato o brasileiro
56. Mignot, ‘Eternizando travessia’, 340.
57. Carta de Adolphe Ferrière para Lourenço Filho, Genebra, 5 de fevereiro de 1929 (LF c
29-02-05), CPDOC/FGV.
58. Ata da 78ª Sessão do Conselho Diretor da ABE, 16 jul. 1928.
59. Beatrice Ensor para educadores na América do Sul, provavelmente 1932, (WEF/A/
III/188), The Newsam Library and Archive, University College London.
60. The New Era, v. 13, n. 6, jun. 1932.
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compareceu ao congresso.61 Uma série de evidências, ou a ausência delas,
parecem responder negativamente a essa questão.
No programa do congresso, Lourenço Filho aparece na lista geral de
delegados, mas não consta como conferencista em nenhuma das sessões.62
No relatório completo que traz a programação mais detalhada do evento
tampouco aparece seu nome.63 As atas do Conselho Diretor da ABE de 1932
ajudam a montar esse quebra-cabeça. Em abril consta na Ata que a associação
havia recebido o convite para participar do congresso em Nice. Os nomes
de Álvaro Osório de Almeida e de Lourenço Filho foram indicados para
representar a associação no evento e aprovados, este último por ser “relator de
uma das teses estudadas”. As atas apenas voltam a mencionar o congresso em
junho, quando Osório de Almeida comunica a impossibilidade de participar
do certame, e até setembro daquele ano não são localizadas novas referências
a representantes ou eventuais relatórios do evento.64
Todavia, é na imprensa brasileira que tomamos conhecimento de um
possível desdobramento. Enquanto representante do Distrito Federal no
congresso, Anísio Teixeira, então Diretor de Instrução Pública, envia o
jornalista e professor Carlos Alberto Nóbrega da Cunha. O periódico O Jornal
informa que Nóbrega da Cunha foi imbuído de “promover na Conferência de
Nice a convocação no Rio de Janeiro, do 7º Congresso Mundial de Educação, a
realizar-se em 1933”.65 Cotejando essa informação com o relatório do encontro
do Executive Board da NEF realizado em 8 de agosto de 1932, durante o
congresso de Nice, fica clara a missão do jornalista-professor. Um dos tópicos
discutidos na reunião foram as ofertas enviadas por países para sediar o
congresso internacional seguinte ao de Nice, que teoricamente deveria ocorrer
61. “Nouvelles du Congrès de Nice”, Pour l’Ere Nouvelle 2, n. 78 (1932): 131; Marta Maria
Chagas de Carvalho, “O Manifesto e a Liga Internacional pela Educação Nova”, em Manifesto
dos pioneiros da educação: um legado educacional em debate, org. Maria do Carmo Xavier
(Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004), 147-81.
62. “The Sixth World Conference of the New Education Fellowship, Nice. Programme”
(WEF/A/III/188), The Newsam Library and Archives, University College London.
63. “New Education Fellowship Sixth World Conference, Nice, 1932, Full Report”” (WEF/A/
III/188), The Newsam Library and Archives, University College London.
64. Ata da 221ª Sessão ordinária do Conselho Diretor da ABE, 4 abr. 1932; Ata da 231ª sessão
ordinária do Conselho Diretor da ABE, 13 jun. 1932.
65. O Radical, RJ, 2 ago. 1932, p. 16; O Jornal, RJ, 28 jul. 1932, p. 14.
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em 1934. Entre os candidatos, estava o Brasil, a cidade sede seria o Rio de
Janeiro.66 O quão a sério o Conselho Executivo da NEF levou a proposta
do Brasil é difícil dizer. O fato é que o congresso internacional seguinte foi
realizado apenas em 1936, em Cheltenham, Inglaterra, que sequer estava
entre os países candidatos sinalizados no relatório.
Por que Anísio Teixeira indicaria Nóbrega da Cunha para representar
o governo no congresso de Nice quando Lourenço Filho, que trabalhava
sob sua administração, já havia sido indicado pela ABE em reunião que o
próprio Anísio presidira? A menção do nome de Lourenço Filho em atas
da ABE leva a crer que estivesse presente nas reuniões em período em que
o congresso estava em andamento, o que confirmaria a suspeita de Marta
Carvalho de que ele não tenha comparecido ao evento. Provavelmente,
Nóbrega da Cunha ocupou o seu lugar.
Quando de sua passagem pelo Brasil em 1930, onde sequer logrou
pisar o solo, Ferrière talvez não entendesse exatamente as disputas que
embaralhavam as duas associações de educadores brasileiros, a ABE e a
FNSE. Se o soubesse, perceberia que a eclosão da Revolução não foi o único
fator a frustrar suas intenções de estabelecer uma seção da NEF no Brasil.
Seriam precisos mais 12 anos para que, finalmente, uma seção brasileira da
NEF fosse criada, não pelo braço francófono, mas via EUA.

A passagem de Carleton Washburne pelo Brasil
Uma nova oportunidade para a criação de uma seção brasileira veio com
o oitavo congresso internacional da NEF. Pela primeira vez uma conferência
internacional da Fellowship foi realizada em continente americano e se
constituía na oportunidade perfeita para incentivar a presença dos países
latino-americanos, que até então haviam tido participação pouco expressiva.
Após alguns percalços, incluindo a eclosão da Segunda Guerra, o
congresso ocorreu em Ann Arbor, Michigan, em julho de 1941, com ampla
participação dos países latino-americanos. Da América do Sul fizeram
parte da programação Giselle Shaw (Argentina), Agustín Nieto Caballero
66. “At a meeting of the members of the Executive Board of the New Education Fellowship,
held at the Lycée du Parc Imperial, Nice, on Monday, August 8th, 1932” (WEF/A/I/34), The
Newsam Library and Archives, University College London.
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(Colômbia), Luis Padrino (Venezuela), Gustavo Adolfo Otero e Marina
Nunez del Prado (Bolívia), Paz Davila, Carlos Davila e Cora B. de Sigren
(Chile) e Julio Larrea (Equador). Entre os brasileiros estavam Noemy da
Silveira Rudolfer e Ceição Barros Barreto.67
No caderno de programação consta que Rudolfer (Universidade de São
Paulo) apresentou What is happening to parents and children in Brazil?, parte
da sessão Parents and education in the western hemisphere. Presidida por
Mrs. Edward Lancaster, na mesma sessão estavam Giselle Shaw (National
Council of Women, Argentina) e William Blatz (University of Toronto).
Ceição Barros participou no grupo de trabalho Toward the understanding
of Latin America, do qual fizeram parte também Maria Capdevilla (Cuba);
Carlos Davila (Chile); Nieto Caballero (Colômbia); Marina Nunez del Prado
(Bolívia); Salvador Salazar Arrue (El Salvador) e Cora B. de Sigren (Chile).
Tanto a participação de Noemy Rudolfer quanto a de Ceição Barros
foram noticiadas nos jornais do Brasil. De acordo com a imprensa brasileira,
Noemy foi indicada como representante brasileira no congresso, além de
ter sido designada pelo Ministério da Educação para fazer observações e
estudos acerca da recreação infantil durante a viagem. Também foi noticiado
que ministrou palestra na Universidade de Nova Iorque sobre a organização
educacional no Brasil, em visita na qual estiveram presentes outros dez
educadores latino-americanos.68
Uma nota publicada no Diário de Notícias do Rio de Janeiro em 4 de
maio de 1941 informa que Lourenço Filho recebeu convite para representar
o Brasil no congresso da NEF naquele ano e, após o evento, realizar visitas a
diferentes universidades americanas.69 Talvez, na impossibilidade de aceitar o
convite, tenha indicado o nome de Noemy Rudolfer, sua colaboradora desde
os anos 1920. Um detalhe da carta que Rudolfer escreve a Arthur Ramos
mencionando que foi convidada pela “Progressive Education Fellowship”
67. Apesar dos nomes dos educadores sul-americanos citados constarem na programação,
não é possível afirmar que de fato todos compareceram (Eight International Conference,
New Education Fellowship, Ann Arbor, Michigan, 1941, Programm). Julio Larrea não
consta da programação, mas notícia do jornal A manhã, de 19 de agosto de 1945, confirma
sua presença no certâmen.
68. Correio Paulistano, 17 jun.1941, 13; Correio da Manhã, 30 jul.1941, 11.
69. “Conferência de Educação Nova”, Diário de Notícias, Rio de Janeiro, 4 mai. 1941, 8.
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[sic] para participar do congresso em Michigan, reforça essa hipótese.70 A
carta era datada de 6 de junho, ou seja, cerca de um mês após a nota do
convite a Lourenço Filho ser publicada. O tempo decorrido era suficiente
para permitir que Lourenço Filho declinasse o convite e a organização do
congresso entrasse em contato com Noemy.
Sobre Ceição Barros, o Jornal do Commercio do dia 8 de maio de 1941
informa que a professora da Escola Nacional de Música da Universidade do
Brasil foi convidada pela National Federation of Music Clubs a participar de
congresso em Los Angeles, a realizar-se em junho – portanto um mês antes
do congresso da NEF – e que o Ministério da Educação determinou que
realizasse estudos sobre educação musical durante sua viagem, para tanto
visitando universidades, conservatórios e centros de estudo americanos.
Sua participação no congresso em Los Angeles é amplamente noticiada na
imprensa, e os relatos de seus estudos sobre música durante a viagem são
publicados em uma série de textos em coluna sobre música no Diário de
Notícias. Em um dos relatos ela descreve sua participação no congresso da
NEF.71
Por ocasião do congresso em Michigan e da interlocução com diferentes
educadores sul-americanos, é provável que Washburne já começasse a
delinear o seu itinerário de viagem para o ano seguinte. Em 1942, o educador
estadunidense fez o que Ferrière não foi capaz: desembarcar no Brasil.
Após passar por Colômbia, Equador, Chile e Paraguai, pousou em Foz do
Iguaçu em 26 de julho, a caminho do Rio de Janeiro.72 Durante sua estada no
Brasil, Washburne cumpriu uma agenda de visitas a instituições escolares,
palestras, encontros com autoridades e educadores em pelo menos cinco

70. Na carta, Noemy parece combinar os nomes das duas associações, New Education
Fellowship e Progressive Education Association, se referindo à organização promotora do
evento como Progressive Education Fellowship, equívoco compreensível visto que as duas
entidades estavam envolvidas na organização. Noemy da Silveira Rudolfer para Arthur
Ramos, São Paulo, 6 de junho de 1941 (Manuscritos -1-36,03,2359), Acervo da Fundação
Biblioteca Nacional - Brasil.
71. Jornal do Commercio (RJ), 8 mai. 1941, 5; Diário de Notícias (RJ), 22 ago. 1941, 9.
72. Carleton Wolsey Washburne para amigos e familiares, Brasil, 26 de julho de 1942.
Winnetka District Schools Archive.
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estados brasileiros. Em 6 de setembro embarcou em Belém em voo de volta
aos Estados Unidos.73
A passagem de Washburne pelo Brasil foi noticiada em vários jornais,
apesar de não haver muitos detalhes sobre a natureza da viagem. No geral, os
jornais se ocupavam em informar que o professor norte-americano realizava
viagem de estudos pela América do Sul e que já havia percorrido vários países,
em missão pelo Departamento de Estado dos EUA. Também afirmavam que
passou algumas semanas no Brasil, visitando estabelecimentos de ensino
no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Bahia e Belém. Além dos
Secretários de Educação que o receberam, como no Rio de Janeiro e em Belo
Horizonte, é reiterado o seu contato com o Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos (INEP).74
Vale recordar que, em 22 de janeiro de 1942, o Brasil rompeu relações
diplomáticas com os países do Eixo, mas só em 31 de agosto do mesmo ano
– ou seja, seis dias antes de Washburne voltar aos EUA - declarou estado de
guerra contra a Alemanha e a Itália. Nesses sete meses de interregno 19 navios
mercantes brasileiros foram torpedeados, causando centenas de mortos.75
Nos mesmos jornais que noticiavam a viagem de Washburne pelo Brasil,
ocupavam as primeiras páginas notícias da guerra e dos ataques sofridos
pelos navios brasileiros. Observando as páginas desses mesmos jornais, estão
presentes notícias, com maior ou menor destaque, de diversas autoridades
norte-americanas em visita ao Brasil, entre elas Nelson Rockefeller.
Apesar dos relatórios da NEF indicarem a criação da seção brasileira
durante a viagem de Washburne, não foi localizada qualquer referência a tal
evento nos jornais brasileiros.76 Tampouco tal viagem e criação das seções
foram noticiadas na The New Era ou na Progressive Education, revista da
Progressive Education Association, da qual Washburne era presidente à época.
Mais surpreendente é a ausência de referências à seção na Revista Brasileira
de Estudos Pedagógicos, publicação do INEP, que começou a circular em
73. Dados da imigração disponíveis na página online www.familysearch.org
74. Diário Carioca, 13 ago.1942, 2; Jornal do Commercio, 7 jun.1942, 8; O Estado de São
Paulo, 28 ago.1942, 2.
75. http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-45/OBrasilNaGuerra. Acessado:
01 de dezembro de 2017.
76. Foi consultado o acervo da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.
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1944, sob a direção de Lourenço Filho. Este último exemplo apenas reforça
a hipótese que a seção não foi atuante e a criação foi impulsionada mais
pelo incentivo direto de Washburne, favorecido pela aproximação entre
Brasil e Estados Unidos, do que propriamente pela iniciativa de educadores
brasileiros. Se no grupo que compôs a seção brasileira durante sua criação
houve entusiastas da NEF, não parece ter sido o suficiente para levar a seção
adiante.
A presença de Washburne no Brasil, estabelecendo contatos diretos e
usando de seu poder de convencimento e do argumento de autoridade que
a sua posição enquanto presidente da PEA e representante bastante atuante
da NEF lhe conferia, certamente foi decisiva no estabelecimento da seção
brasileira. Afinal, como recusar uma proposta pessoalmente, principalmente
vinda de um educador reconhecido internacionalmente, e que chegava ao
Brasil em viagem comissionada pelo Departamento de Estado? Considerando
o contexto de guerra e a aproximação dos EUA do Brasil, o cenário parecia
favorável à criação da seção da NEF via um representante da PEA. No
entanto, os eventos que se seguiram ao ato revelaram o contrário. Nem a
seção conseguiu ser atuante, nem mesmo sua criação chegou a ser divulgada.

Desdobramentos da seção brasileira da NEF
Em correspondência enviada a Washburne, Clare Soper informava que
ela havia recebido “algumas cartas da América do Sul e uma revista muito
bonita da seção no Brasil com uma foto de Lourenzo [sic] Filho na capa sobre
a legenda ‘Presidente de la seccion Brasileña de la New Education Fellowship’”
(grifo nosso).77 Não localizamos revistas brasileiras que se encaixem nessa
descrição. Considerando a legenda em espanhol da foto e a grafia Lourenzo,
transcritas por Soper, podemos aventar que se tratava de revista publicada
por uma das outras seções criadas por Washburne, e que Soper atribuiu a
nacionalidade equivocadamente ao Brasil por Lourenço Filho estar na capa.
Alguns volumes dos anos 1940 da revista equatoriana Nueva Era, editada por
77. Fragmento de carta sem assinatura (provavelmente de Clare Soper) para Carleton
Washburne, data estimada 1943. (WEF/A/II/177), The Newsam Library and Archive, University
College London.
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Julio Larrea, por exemplo, mostram que dedicar a capa a algum educador
latino-americano era uma prática comum.
Além da seção nacional, sob a presidência de Lourenço Filho, um
manuscrito da coleção da World Education Fellowship (WEF) com um
levantamento do histórico das seções em diferentes países revela que havia
a intenção de se criar também um grupo em São Paulo, sob a responsabilidade
de Noemy Rudolfer.78 No mesmo documento encontramos Ceição de Barros
Barreto como membro da NEF, o que reforça a conexão entre o evento
de Michigan e a viagem ao Brasil. Conforme a imprensa paulista noticia,
Rudolfer encontrou-se com Washburne durante sua passagem por São Paulo79,
ocasião na qual provavelmente foi discutida a intenção de criar um grupo.
Aparentemente, tal projeto não foi adiante.
No mesmo documento da WEF, informa-se que a vice-presidência
da seção brasileira ficara a cargo de Carneiro Leão. Assim, o contato com
a NEF iniciado pelo educador, por meio de correspondência com Ferrière
em 1924, finalmente se concretizava em 1942. Em carta enviada em 1943,
agradecendo Carneiro Leão pelo envio dos livros Tendências e diretrizes
da escola secundária e Planejar e agir, Washburne faz rápida menção à sua
passagem pelo Brasil e ao encontro que tiveram:
Eu lamento não ter tido mais oportunidades de conversar com você
durante minha estada no Brasil. Você tem tanto conhecimento em sua
área e tem representado tamanha liderança na educação secundária
que eu teria me beneficiado bastante com um contato maior com você.
Todavia, estou satisfeito que tivemos um rápido encontro e estou feliz
que você está tomando uma parte ativa no grupo da New Education
Fellowship. Como o grupo está indo? Vocês estão publicando um
pequeno boletim para notificar os outros grupos sul-americanos de
suas atividades? Se sim, eu ainda não recebi uma cópia. 80

78. World Education Fellowship Collection (WEF/A/II/44), The Newsam Library and
Archive, University College London.
79. “Que é a Nova Educação”, O Estado de S. Paulo, 20 ago. 1942, 6.
80. Carta de Carleton Washburne para Carneiro Leão, 13 de janeiro de 1943, (Manuscritos
-1-05,28,082), Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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A carta manifesta uma preocupação que era recorrente em
correspondências e relatórios relacionados à América Latina, ou seja, notícias
sobre as ações implementadas nas seções, neste caso, a brasileira.
Em 17 de fevereiro de 1950, o Secretário Internacional da NEF escreve
a Susana Matilde Giqueaux sobre a intenção dela em fomentar a criação de
uma seção da NEF na Argentina:
No passado nós tivemos um pequeno grupo na Argentina, mas ele
acabou e eu acho que um começo completamente novo seria útil.
Anteriormente – em 1928 – Dr. Rezzano foi nosso representante e nós
também tivemos grupos no Brasil, Chile e Equador, mas todos eles
mais ou menos desapareceram.81

De fato, em 1947 o Brasil já não mais figurava entre as seções da NEF82,
provavelmente decisão tomada pelo Conselho Executivo naquele mesmo ano.
A última inclusão do Brasil entre as seções aparece no número de novembro
de 1946 da TNE.83 Todavia, entre a descontinuidade das atividades de uma
seção e a decisão da NEF de oficializar sua extinção decorria algum tempo,
o que nos leva a supor que a seção brasileira deixou de funcionar mesmo
antes de sua última menção na revista em 1946.
Na seção de notícias da TNE de julho de 1946, constam notas sobre as
atividades na Colômbia e no Equador. Na nota do Equador, o professor Julio
Larrea, então presidente da seção equatoriana, relata que passou dois meses
no Brasil ministrando palestras e que conversou com Lourenço Filho sobre
formas pelas quais as seções sul-americanas da NEF poderiam estar melhor
conectadas entre si.84 De fato, o jornal carioca A manhã registra a viagem de
Larrea e sua passagem pelo Rio de Janeiro em 19 de agosto de 1945, quando

81. A carta não está assinada, mas pela data supomos que o secretário internacional seja
J. B. Annand. Na mesma pasta encontra-se um cartão de Susana Matilde Giqueaux que a
identifica como professora na Ecole Normale de C. del Uruguay, na Argentina. Secretário
Internacional da NEF para S. M. Giqueaux. 17 de fev. 1950. (WEF/B/2/22/1), The Newsam
Library and Archives, University College London.
82. The New Era 28, n. 8 (1947).
83. Nem todos os números da revista trazem a relação de seções, o que impossibilita afirmar
em que mês exatamente o Brasil foi excluído da relação oficial da NEF.
84. The New Era 27, n. 7 (1946): 184.
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Lourenço Filho é apontado como presidente da seção brasileira da NEF pelo
diário.85 Portanto, ainda em 1945, a seção permanecia ativa.
Entretanto, é curioso que nenhuma nota sobre as ações do Brasil jamais
tivesse sido publicada na TNE. Estivesse a Pour l’Ere Nouvelle em circulação
na época, talvez houvesse mais informações sobre as seções criadas em 1942
e suas atividades.
Em um livreto da NEF sobre as iniciativas desenvolvidas entre 1920 e 1952,
há um pequeno tópico dedicado à América Latina, com aproximadamente
meia página. Nele, colaboram Nieto Caballero e Amelie Hamaïde. Caballero
resume a relação sul-americana com a NEF da seguinte forma:
Minha impressão pessoal é que a influência da NEF nos países da
América do Sul tem sido preponderante. Este fato se tornou claro
para mim durante os três Tours que eu fiz na América Latina. Não tem
importância que em muitos lugares não exista ramos da NEF. O fato é
que as ideias da educação nova estão ganhando terreno em toda parte
apesar da resistência da tradição e rotina.86

O que a percepção de Nieto Caballero deixa entrever é que a circulação
das ideias, sujeitos e objetos (na forma de métodos e teorias, missões de
estudo e impressos) era vista como de maior relevância do que a vinculação
formal a uma associação. Nesse sentido, podemos apenas imaginar que os
educadores brasileiros estivessem menos engajados na criação e manutenção
de uma seção da NEF do que com o acesso às discussões e pautas que
estavam circulando no âmbito do movimento da Educação Nova. Mesmo
na ausência de seções, é possível perceber elementos relacionados à NEF no
âmbito dos Institutos de Educação do Rio de Janeiro e de São Paulo, criados
em 1932 e 1933, respectivamente, principalmente na bibliografia adotada nos
programas de ensino e nos títulos presentes nas bibliotecas.87
85. “A educação no Brasil e nos países americanos de língua castelhana”, A Manhã (RJ),
10 ago. 1945, 9.
86. New Education Fellowship, Changing ideas and relationships in education. Diary of the
New Education Fellowship, 1920-1952, (WEF/III/193), The Newsam Library and Archives,
University College London.
87. Diana Gonçalves Vidal e Rafaela Silva Rabelo, “A criação de Institutos de Educação
no Brasil como parte de uma história conectada da formação de professores”, Cadernos de
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As viagens pedagógicas também cumpriam o papel de estabelecer
conexões. A presença de membros da NEF na América do Sul, por exemplo,
foi uma constante, como as viagens de Decroly à Colômbia em 1926 e de
Peter Petersen ao Chile em 1929, noticiadas pela PEN88, ou a presença de
Maria Montessori na Argentina em 1926, noticiada amplamente na revista
argentina Nueva Era, suplemento do periódico La Obra.89 Ou as viagens de
Amelie Hamaïde ao Chile, de Claparède ao Brasil e a chegada de Helena
Antipoff a Minas Gerais em 1929, se estabelecendo definitivamente no Brasil.
São vários os estudos que abordam individualmente essas viagens, mas
ainda falta uma compreensão da composição das redes que interligam esses
sujeitos e esses lugares.
Por outro lado, a explicação de Nieto Caballero não deixa de ser uma
tentativa de justificar a pouca participação da América Latina na NEF,
fosse pela ausência nos congressos internacionais ou pela falta de envio de
relatórios das atividades das seções, questões sobre as quais ele deve ter sido
questionado inúmeras vezes ao longo das décadas em que manteve contato
com a Fellowship. É interessante notar que, apesar do tópico intitulado “Latin
America” no livreto, apenas dois países possuíam seções ativas: Colômbia e
Equador. Assim permaneceu até pelo menos 1956, quando aparece a última
referência à seção do Equador na TNE. Na lista publicada em 1958 pela
revista, há apenas a seção colombiana presidida por Nieto Caballero, o
último remanescente dos representantes sul-americanos dos anos 1920.90
Devemos levar em conta que o momento em que a seção brasileira foi
criada se deu em um cenário internacional turbulento, e o Brasil enfrentava
tensões internas que, se não foram a causa para a morte prematura da seção,
no mínimo dificultaram a sua articulação. O período em que Washburne
visita o Brasil, entre 26 de julho e 6 de setembro de 1942, foi marcado
por intensa campanha por parte de entidades, dentre elas a então recéminstitucionalizada União Nacional dos Estudantes, para que o país entrasse
na guerra. Em 22 de agosto, o governo decreta estado de beligerância e, 9
História da Educação 18, n. 1 (2019).
88. Pour l’Ere Nouvelle 5, no. 19 (1926); Pour l’Ere Nouvelle 8, n. 48 (1929).
89. Nueva era, n. 4, 5, 7 (1926).
90. The New Era 39, n. 7 (1958).
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dias depois, estado de guerra contra a Alemanha e a Itália. As manchetes
dos jornais são consagradas ao esforço de guerra e as notícias detalham o
plano econômico, as relações diplomáticas estabelecidas com países como
Tchecoslováquia, os preparativos para mobilização da Marinha, o início
dos exercícios de alerta diurnos, dentre outros assuntos. Nesse contexto,
em que a opinião pública e o Estado brasileiro estavam mobilizados com a
entrada do país no conflito armado, a seção brasileira da NEF não encontrou
ambiente favorável à divulgação da iniciativa que, pelo efeito da sucessão
dos acontecimentos, parece ter tendido à inação.
Se considerarmos a intermediação de Washburne via EUA como um dos
fatores determinantes da criação da seção brasileira, também identificamos
pistas para a ausência de uma interlocução mais incisiva entre a NEF e a
seção brasileira. Pouco tempo depois de retornar da viagem à América
do Sul, no verão de 1943, a convite do exército, o educador estadunidense
foi enviado para a Itália para atuar na reforma educacional, atividade que
se desenrolou ao longo de três anos. Posteriormente, foi designado pelo
Departamento de Estado para retornar para a Itália, onde permaneceu até
1948.91 Portanto, atuar enquanto intermediário entre as seções da América
do Sul certamente deixou de ser de sua alçada ou prioridade.
Além disso, havia pouca clareza sobre a NEF entre os educadores
brasileiros. Um exemplo emblemático é Lourenço Filho, que em 1942
assumiria a presidência da seção brasileira. Em seu livro Introdução ao estudo
da Escola Nova, lançado originalmente em 1930, Lourenço Filho traça um
panorama da origem do movimento e das experiências em diferentes países.
Curiosamente, a NEF apenas é mencionada em algumas poucas passagens,
referida como “Liga”. O educador brasileiro parece confundir a Liga e o Bureau
International des Écoles Nouvelle (BIEN), chegando a atribuir o congresso
em Calais ao BIEN. É compreensível essa confusão se considerarmos que
Ferrière foi o fundador do BIEN, assim como participou da fundação da
NEF e do BIE, os dois últimos com vários membros em comum. A fonte
consultada por Lourenço Filho pode ter colaborado com essa ambiguidade.
91. Carleton Wolsey Washburne, “Carleton Wolsey Washburne: an autobiographical sketch”,
Teachers College Record 72, n. 6 (1971).
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Em uma nota de rodapé, é sinalizada a edição de abril de 1925 da revista
PEN como fonte. É dela que Lourenço reproduz os pontos que caracterizam
uma escola nova.92 Se analisarmos o número em questão, na capa, abaixo
do título da revista, temos no sumário a indicação do tema daquela edição:
“L’Ecole nouvelle et le Bureau international des Ecoles nouvelles”. Na segunda
página, no alto: “Ligue Internationale pour L’Éducation Nouvelle. Fondée au
Congrès de Calais le 6 Aout 1921, et rattachée au Bureau International des
Écoles Nouvelles, crée a Genève em 1899”.93 Se a revista for tomada como única
fonte, não é difícil associar a Liga ao BIEN, e reduzi-las à figura de Ferrière,
sem qualquer relação com os outros fundadores (Beatrice Ensor e Elizabeth
Rotten) e o papel de destaque da sede em Londres.
Em 1961, Introdução ao Estudo da Escola Nova atingiu sua 7ª edição.
Tratando-se de edição reformulada, é ainda mais surpreendente que a omissão
à NEF tenha permanecido e nenhuma menção à seção criada em 1942 tenha
sido acrescida.94 O termo “New Education Fellowship” aparece uma única
vez, mas é tratado como um organismo distinto da “Liga Internacional para
a Educação Nova”, citada no mesmo parágrafo. Sobre a última, é descrita
como “expansão do antigo Bureau Internacional das Escolas Novas”, ou
seja, Lourenço continua associando a Liga ao BIEN e, consequentemente, a
Ferrière, o que é reforçado pelo acréscimo de nota de rodapé em que atribui
ao BIEN os congressos internacionais da Liga.

Comentários finais
A história da relação do Brasil com a NEF é permeada por uma série
de desencontros e um conjunto de conexões que constituem uma rede
bastante complexa com atores nem sempre óbvios ou fáceis de identificar,
que se estendem ao longo das décadas. O encerramento prematuro da sessão
brasileira em 1946 não foi o fim das interlocuções com a NEF. Documentos
dos anos 1950 e 1960 na coleção da WEF reúnem correspondências de
92. Manoel Bergstron Lourenço Filho, Introdução ao estudo da escola nova (São Paulo:
Melhoramentos, 1930).
93. Pour l’Ere Nouvelle 4, n. 15 (1925).
94. Lourenço Filho, Introdução ao estudo…, 7ª ed. (1971).
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professores brasileiros demonstrando interesse em abrir uma sessão. Listas
com possíveis nomes de pessoas interessadas em criar sessões na América
do Sul também contam com a presença de brasileiros. Se após os anos 1950
houve uma nova seção brasileira, é uma questão que ultrapassa os limites da
discussão que apresentamos aqui e que se insere em uma nova fase da NEF,
com sua colaboração e posterior incorporação pela UNESCO e a mudança
de seu nome para World Education Fellowship.95

95. Em 1966 a NEF é renomeada World Education Fellowship. A parceria com a UNESCO
começa em 1948, sendo posteriormente incorporada pela organização.
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CAPÍTULO 2

Dois portugueses no movimento internacional da
Escola Nova: Faria de Vasconcelos e António Sérgio

Margarida Louro Felgueiras

Introdução
A “Escola Nova” como pedagogia é sobretudo uma perspetiva, um
experimento educacional e social, que se foi afirmando no final do século
XIX. Resultado de variadas ações e experiências individuais, de pedagogos
com formações e perspetivas sociais diversas, une a Escola Nova um conjunto
de postulados em torno da criança, da sua liberdade e do seu interesse na
aprendizagem, aos quais se devem subordinar as finalidades da educação
e a ação do educador. Ao transformar-se em “movimento” pela ação de
Ferrière, vai procurar aglutinar pessoas e influenciar as políticas educativas
de diferentes países. Portugal participa na elaboração dessa pedagogia no
início do século XX – com Faria de Vasconcelos e a sua escola nova em
Bièrge-lez-Wavre, Bélgica,1912, e teve em António Sérgio um importante
difusor. Contudo Sérgio faz uma apropriação muito pessoal da formação
recebida no Instituto Jean Jacques Rousseau, onde se matriculou com sua
mulher, Luísa Sérgio, em 1914.
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Os caminhos destes dois vultos maiores da Cultura e da Educação
portuguesas foram diversos mas cruzaram-se algumas vezes em torno da
vontade de contribuir para uma mudança educativa, que no caso de António
Sérgio deveria servir de substrato à democracia. A partir de alguns dos seus
escritos e da literatura já produzida sobre os dois autores, pretendemos
colocar em relação estes dois vultos da educação e da cultura portuguesa,
nos seus percursos internacionais e no contributo que deram para a difusão
da Escola Nova em Portugal e no continente americano.

Faria de Vasconcelos: da Bélgica à América Latina
António Sena Faria de Vasconcelos (1880-1939) é, nas palavras de António
Nóvoa (2015), “o educador português mais conhecido no estrangeiro”.1 Natural
de Castelo Branco, filho e neto de juízes, teve como destino o curso de Direito,
que fez em Coimbra. Contudo, mal o terminou foi para Bruxelas, onde se
matriculou na Universidade Nova de Bruxelas e “frequentou a Escola Livre
Internacional de Ensino Superior, onde obteve o grau de Doutor em Ciências
Sociais, tendo defendido a tese Esquisse d’une théorie de la sensibilité sociale.2
Apesar das suas múltiplas visitas a Portugal foi em Bruxelas que
organizou a sua vida: tornou-se docente no Instituto de Altos Estudos da
Universidade, onde lecionou de 1904 a 1914 a disciplina de Psicologia e
Pedagogia; casou em 1906 com Eugénie Leurquin, de quem se divorciou em
1923 e de quem teve uma filha que veio a falecer em 1924.3 Segundo Meireles
Coelho (p. 267) entre 1912 e 1914, foi membro da Comissão Executiva da
Sociedade Belga de Pedotecnia. Em 1912 funda uma “escola nova” em Bièrgeles-Wavre, considerada por Ferrière uma escola modelo. De acordo com
os 30 princípios que Ferrière elencou, esta cumpria 28,5 desses requisitos,
ficando à frente de outras escolas novas bem conhecidas como “Bedales, em
1. António Nóvoa, posfácio “O tempo da Educação Nova”, em Uma Escola Nova na Bélgica,
por A. Faria de Vasconcelos. Tradução de Carlos Meireles-Coelho, Ana Cotovio e Lúcia
Ferreira. (Aveiro: Universidade de Aveiro, 2015), 317.
2. Manuel Ferreira Patrício, “A Seara Nova no itinerário pedagógico de Faria de Vasconcelos”,
Seara Nova, 1712 (Verão 2010).
3. Carlos Meireles-Coelho, posfácio “Pioneiro da Educação do Futuro”, em Uma Escola
Nova na Bélgica, p. 288.
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Inglaterra, com 25 pontos; a Escola de Abbotsholme, também em Inglaterra,
com 22 ½ pontos; a Escola de Lietz, na Alemanha, com 22 pontos; a Escola
des Roches, em França, com 17 ½ pontos.”4 só ultrapassada pela escola de
Odenwald, na Alemanha.
Com o eclodir da I Guerra e a invasão da Bélgica pela Alemanha, vê-se
forçado a exilar-se com a família na Suíça, onde recebe apoio de Ferrière,
Claparède e Bovêt, no Instituto Jean-Jacques Rousseau. Na mesma época
(1914-1916) aí se encontravam, como estudantes, António Sérgio e sua esposa,
Luísa Sérgio.5 Faria de Vasconcelos foi Encarregado de Curso e proferiu três
palestras de que resultou o livro Une École Nouvelle en Belgique, publicado
pela editora Delachaux et Niestlé, 1915. No prefácio que fez ao livro, Faria de
Vasconcelos é qualificado por Ferrière como “ce pionnier de l’education de
l’avenir”. 6 Na Páscoa de 1915 Faria de Vasconcelos abriu uma escola numa
casa de Ferrière em Vaud, para raparigas e rapazes segundo a experiência de
Bierges. A publicação deste livro com o prefácio de Ferrière bem como o
facto de exercer as funções de Secretário do Bureau International des Écoles
Nouvelles7 destaca Faria de Vasconcelos dentro do Movimento. A obra foi
traduzida para inglês em 1919, para espanhol em 1920 e foi conhecida em
Portugal por alguns homens de cultura e pedagogos, que se afirmaram seus
seguidores. Contudo, só recentemente foi publicada em Portugal nas Obras
Completas8, ainda em francês e finalmente traduzida e publicada por Carlos
Meireles-Coelho, em 2013. Pode-se dizer que apesar de respeitado e ouvido,
esta sua obra não foi muito divulgada em Portugal. Isso deve-se também ao
facto de ter rumado para a América em 2015 – Cuba e Bolívia.
4. Cf. Manuel Ferreira Patrício, “A Seara Nova no itinerário pedagógico de Faria de
Vasconcelos”, Seara Nova, 1713 (Outono 2010); Meireles-Coelho, posfácio “Pioneiro da
Educação do Futuro”, em Uma Escola Nova na Bélgica, 287.
5. António Nóvoa, dir., Dicionário de Educadores Portugueses, s.v. “SÉRGIO de Sousa,
ANTÓNIO”, (Porto: Edições Asa, 2003).
6. Manuel Ferreira Patrício, “A Seara Nova no itinerário pedagógico de Faria de Vasconcelos”,
Seara Nova, 1713 (Outono 2010).
7. Laura Henriques, “Faria de Vasconcelos: da Bélgica a Cuba”, em António S. Faria de
Vasconcelos nos meandros do Movimento da escola Nova: pioneiro da educação do futuro,
por Ernesto Candeias Martins, Coord./Org. (Castelo Branco: Câmara Municipal de Castelo
Branco, 2019), 531.
8. A. Faria de Vasconcelos, Obras Completas, Vol. II, organização e introdução de J. Ferreira
Marques, (Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2000).

51

DIANA ESCOLA NOVA.indb 51

06/02/2020 10:53:21

Indicado por Ferrière e Claparède a Juan Ramon Xiques, pedagogo
ligado ao Movimento da Escola Nova e presidente da Fundação Luz Caballero,
recebeu o convite do Governo Cubano, que à época pretendia fazer uma
reforma da educação e fundar uma escola nova, segundo o modelo de Bièrges,
em Havana. Proposta idêntica fora dirigida a António Sérgio pelo Diretor
do Bureau International des Écoles Nouvelles, que ele declinou.9
Laura Henriques, que estudou a estadia de Faria de Vasconcelos em
Cuba, assinala como os jornais10 informaram da sua chegada, apresentando-o
como um pedagogo belga e quais os objetivos da sua estadia: a reforma da
organização escolar e de implantar em Cuba a Escola Nova. Segundo a autora,
citando Lopes Dias (1969:89) durante a sua estadia foi nomeado “Inspetor
do Ministério da Saúde e do Benfazer, para se ocupar da organização da
Escola Preparatória de Crianças Abandonadas”. Fez algumas conferências no
Ateneu, na Academia e no Colégio Inglês e vários autores cubanos citam-no
em artigos de jornais, sempre ligado ao Movimento da Escola Nova. Publicou
um artigo no jornal El Figaro, 5 março de 1916 com o título Lo que son las
Escuelas Novas, em que procura divulgar a pedagogia nova.
Apesar da cobertura que os jornais lhe deram não lhe foram facultados
meios para criar uma Escola Nova, o objetivo da sua ida a Cuba, e acabou
por integrar-se na missão belga que se dirigia para a Bolívia, em 1917. Nesse
percurso e de acordo com Laura Henriques, que vimos seguindo, fez “uma
longa viagem pela América do Sul”, tendo observado as obras de abertura do
canal do Panamá, que terá inspirado o seu livro Por terras d’Além-Mar(Viagens
na América), publicado em Portugal em 1922.11 Segundo Manuel Patrício a sua
passagem por Cuba terá deixado marcas em intelectuais e pedagogos cubanos
como Aguayo, cujas obras foram publicada no Brasil, pela Companhia
Editora Nacional, de São Paulo.12
9. Rogério Fernandes, “António Sérgio: notas biográficas”, Revista Lusófona de Educação,
12 (2008): 17.
10. A autora, que consultou a Biblioteca Nacional José Marti em Havana, identificou em
1915 notícias nos jornais El Fígaro, La Discussión, Diario de la Marina, Heraldo de Cuba e
Cuba Pedagógica.
11. Laura Henriques, “Faria de Vasconcelos: da Bélgica a Cuba”, em António S. Faria de
Vasconcelos nos meandros do Movimento da escola Nova, 532-533, 540.
12. Cf. Manuel Ferreira Patrício, “A Seara Nova no itinerário pedagógico de Faria de
Vasconcelos”, Seara Nova, 1713 (Outono 2010).
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A ida para a Bolívia enquadra-se na estratégia seguida pelos
governos liberais bolivianos e modernizar o país e o seu sistema educativo,
estabelecendo protocolos com países europeus. A Bélgica era vista como o
centro irradiador de novas ideias e técnicas educativas e Faria de Vasconcelos,
que foi aluno e professor da Universidade Livre de Bruxelas e era casado com
uma cidadã belga mantinha ligações com os seus colegas. A primeira missão
belga realizou-se entre 1909-1912 e nela participou George Rouma e vários
outros professores belgas. Faria de Vasconcelos integra uma nova missão,
a convite de George Rouma, em 1917. George Rouma tinha sido professor
de pedagogia e psicologia da Escola Normal e Provincial de Charleroi e
colaborador de Decroly e segundo Ernesto Candeias foi contratado pelo
governo boliviano para Diretor da Instrução Primária e Secundária. Durante
a sua estadia na Bolívia foi nomeado sucessivamente para diretor da Escola
Normal de Sucre; Escola Normal de La Paz, Instituto Normal Superior
Simón Bolíver, no Sucre, para professores do ensino secundário.13 Segundo
Glória Pérez Serrano, citada por Candeias (2019:551), considera Rouma
um representante da pedagogia sociológica, no contexto do movimento da
Escola Nova.
Faria de Vasconcelos chega à Bolívia em meados de 1917 e é encarregado
de organizar a Secção de Psicologia e Pedagogia da Escola Normal Superior de
La Paz, onde é diretor George Rouma. Foi ainda nomeado diretor da Escola
Normal Mista de Precetores de Sucre,1919, da Universidade de Chuquisaca,
em regime de coeducação, onde também é professor até 1920. Na Bolívia vai
ter condições para desenvolver algumas das suas propostas de acordo com
a pedagogia científica da Escola Nova. Pode dizer-se que muitas das ideias
que virá a propor e a realizar em Portugal já as tinha ensaiado na Bolívia,
onde desenvolve intensa atividade como reformador quer na formação
de professores, na reorganização escolar e introdução de novos métodos
pedagógicos quer na divulgação das suas ideias através da publicação de
artigos na Revista Pedagógica, órgão da Escola Normal de Sucre. Segundo
13. Ernesto Candeias Martins, “Faria de Vasconcelos na esteira de Georges Rouma na
(re)organização da educação pública boliviana: das ideias da Escola Nova à formação de
professores”, em António S. Faria de Vasconcelos nos meandros do Movimento da escola
Nova, 547-549.
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Ernesto Candeias, que vimos seguindo, nesta Escola que Faria de Vasconcelos
dirige, vai dar especial atenção à reorganização do ensino (espaços, salas de
aula, laboratórios, biblioteca, gabinete de orientação escolar e cria a Secção
de “Jardineiras de Crianças”, promove a coeducação, a Didáctica das Ciências
Naturais e o autogoverno (self-government) na escola). Introduz um 4º grau
primário com tendências profissionalizantes, mesmo nas escolas femininas.
O objetivo era reforçar a cultura recebida na escola, despertando as aptidões
que proporcionasse a escolha futura da profissão. Ao mesmo tempo publica
o Syllabus do Curso de Direção e Organização das Escolas em 1919.14 Este
é uma espécie de manual do curso que lecionou, foi publicado pela Escola
Normal de Sucre e nele aborda temas como a colaboração médico-pedagógica,
o edifício e os espaços escolares, mobiliário adequado, horários, os jogos,
os trabalhos manuais, jogos e ginástica.
Percebe-se que o conhecimento da sociedade boliviana permite o
desenvolvimento do pensamento de Faria de Vasconcelos, introduzindo
novas temáticas pela primeira vez, como as questões da higiene escolar e
social e o papel dos médicos; da assistência e o papel das enfermeiras. É todo
um programa de Educação Nova que põe em ação de forma contextualizada,
apresentando a teoria acompanhada de materiais e orientações para a prática
pedagógica, formando educadores para os diversos graus de ensino, do jardim
escola ao ensino secundário, criando ambientes educativos simultaneamente
estruturados e com normas e ao mesmo tempo como espaços de liberdade
e responsabilidade, onde os/as estudantes desenvolvem um sentido de
individualidade e de responsabilidade social. Este desenvolvimento integral
dos e das estudantes é feito no conhecimento e valorização da cultura local
e indígena, para a qual a Didáctica das Ciências Naturais, onde introduz os
princípios do ensino experimental das ciências e da observação pedagógica,
desempenha um papel fundamental. Ainda nesse sentido implementa
bibliotecas itinerantes para chegarem às populações indígenas no interior
da Bolívia. Todo este labor pedagógico vai contribuir para o estabelecimento
do Estatuto para a Educação da Raça Indígena, 1919.15 Durante a sua estadia na
14. Ibid., 558-559, 565.
15. Ernesto Candeias Martins, “Faria de Vasconcelos na esteira de Georges Rouma na (re)
organização da educação pública boliviana”, Ibid., 565.
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Bolívia, Faria de Vasconcelos faz uma pormenorizada descrição etnográfica
dos índios do planalto boliviano, expresso no livro Por Terras d’Além-Mar:
Viagem na América, publicado em Lisboa em 1928. Segundo Ernesto Candeias,
“antecipou-se trinta e três anos aos Tristes Trópicos, do antropólogo Claude
Levy Strauss, considerada obra pioneira sobre esta temática, mas, editada em
Paris, somente em 1955”.16 Foi este contacto, atenção e empatia com a dor das
populações indígenas que o leva a distanciar-se da propalada incapacidade
dos índios, que atribui à tentativa de os domesticar e propõe uma educação
baseada na cultura indígena: “Educar um índio à espanhola não é educá-lo,
mas domesticá-lo, pervertê-lo; educá-lo à índia, isso sim que é educar, porque
é formá-lo na fonte viva da sua raça e da sua personalidade.”17

O regresso e a sua ação em Portugal
O golpe de estado militar de 1920 na Bolívia vem reverter alguns dos
princípios pedagógicos difundidos, como a coeducação, criar um mal-estar
político que associado às saudades e “sugestões” de Portugal, segundo as
palavras da esposa e ex-aluna boliviana, D. Celsa, provocou o regresso de
Faria de Vasconcelos a Portugal.18 Apesar de todas as diligências para que
ficasse, saiu em gozo de licença e não retornou. A sua dedicação à causa do
ensino na Bolívia e a imagem que aí deixou pode aferir-se pela afirmação
da esposa “foi na Bolívia o país em que mais tarde havia de decretar-se luto
nacional pela morte do egrégio Educador português”.19
Faria de Vasconcelos chega a Portugal em 1921 com uma vasta experiência
de docência e reorganização do ensino Normal e com uma nova companheira,
de quem terá dois filhos. É-lhe oferecido o lugar de professor na Escola Normal
Superior de Lisboa onde permanecerá até ao seu fecho. Concorre à Faculdade
16. Maria Adelaide Salvado, “A ligação de Faria de Vasconcelos às terras da Beira”, em
António S. Faria de Vasconcelos nos meandros do Movimento da Escola Nova, por Ernesto
Candeias Martins, 143, que cita a obra de A. Faria de Vasconcelos, Por Terras d’Além Mar.
Viagens na América (Lisboa: Seara Nova, 1922).
17. Ibid., 143.
18. Laura Henriques, “A atividade educativa e pedagógica de Faria de Vasconcelos na
Bolívia”, em António S. Faria de Vasconcelos nos meandros do Movimento da Escola Nova,
por Ernesto Candeias Martins, 581.
19. Ibid.,581.
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de Letras de Lisboa em 1922 onde ingressa como docente e aí permanece até
à sua morte, em 1939. Foi co-fundador da Seara Nova, grupo e Revista da
iniciativa de Raúl Proença, responsável da Biblioteca Nacional, com vários
vultos da cultura portuguesa, onde consta a participação de António Sérgio.
Aí colaboraram na preparação da Proposta de lei sobre a reorganização da
educação nacional, 1923, do Ministro da Instrução Pública, João Camoesas,
que terá em Faria de Vasconcelos o principal relator mas, também, com o
contributo de António Sérgio. É este último que a defenderá publicamente
e será o seu principal propagandista.20 Será também neste período e dentro
da Seara Nova que se estabelecerá uma tensão e afastamento entre ambos, a
quando da nomeação de António Sérgio para Ministro da Instrução Pública,
substituindo João Camoesas, em dezembro de 1923.
Não se conhece, além desta participação na Reforma Camoesas de
outra participação política direta de Faria de Vasconcelos, embora o seu
empenhamento cívico tenha sido uma constante e ultrapassou largamente
o estritamente escolar, como comprova a sua participação em periódicos
como A Batalha, órgão da CGTP- Confederação Geral do Trabalho ou da
Revista de educação Popular, órgão da Universidade Popular. A escrita foi
uma atividade a que se dedicou, visível na sua ampla obra pedagógica e em
várias revistas pedagógicas como Educação Social, Revista Escolar, Brotéria,
Boletim do Instituto de orientação profissional, Revista Lusitânia, entre outras.
Foi colaborador da Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira e escreveu na
Revista Pedagógica, da Escola Normal de Sucre, Bolívia, de que era diretor. As
suas obras completas foram editadas em 7 volumes, pela Fundação Calouste
Gulbenkian, entre 1986 e 2011.21
A sua ação em Portugal, de 1921 até à sua morte em 1939 foi intensíssima,
tendo conjugado a docência, a produção científico-pedagógica com a atividade
de conferencista e de interventor social. Foi fundador e diretor do Instituto
de Orientação Profissional Maria Luísa Barbosa de Carvalho (1925-1939),
tendo sido, nas palavras de Ernesto Candeias, um pioneiro europeu na área da
orientação psicopedagógica da escolha da profissão e na orientação escolar de
20. António Nóvoa, Dicionário de Educadores Portugueses, s.v. SÉRGIO de Sousa, ANTÓNIO.
21. Cf. Carlos Meireles-Coelho, “Notas sobre uma Escola Nova na Bélgica”, em Uma Escola
Nova na Bélgica, de A. Faria de Vasconcelos, 268.
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alunos com problemas de aprendizagem.22 Participou na criação do Instituto
de Reeducação Mental e Pedagógica, destinado a menores com problemas
mentais e delinquentes suscetíveis de educação, sob tutela do Tribunal de
Menores de Lisboa. Sendo difícil apresentar a vida e a obra de um autor
tão prolífero e operante na comunidade científica nacional e internacional,
procuraremos sintetizar os seus principais campos de ação e alguns traços
mais marcantes da sua atividade, traduzida também em publicações.
Sendo um investigador em Psicologia e em Ciências da Educação,
docente, pedagogo pioneiro e fundador de uma Escola Nova, formador
de professores na Suíça, Cuba, Bolívia e em Portugal, interventor social
colaborando em diversos grupos de debate e intervenção cívica, como a
Seara Nova, a Universidade Popular, a Sociedade de estudos Pedagógicos
de Lisboa, o Ginásio Clube Português ou congressos de professores, foi um
adepto da paidologia e da pedotecnia. Considerava a pedotecnia não apenas
como um meio para resolver problemas imediatos de comportamento,
mas como instrumento fundamental para a orientação do estudo e na
escolha da profissão. A pedotecnia marcava a passagem do empirismo para
o campo científico em educação. Como pedagogo da Escola Nova, entre
os vários princípios que defende encontram-se a autonomia do estudante, a
adaptação do ensino ao desenvolvimento natural, físico e psíquico da criança,
a importância da educação física, dos trabalhos manuais, das excursões
escolares e do contacto com a natureza e com a cultura das comunidades,
para o desenvolvimento integral das capacidades dos alunos. Nesse sentido
vai dar importância ao trabalho didático, em particular das ciências da
natureza, pela possibilidade que permitem de experimentar e observar, retirar
resultados e analisá-los. Estes temas serão recorrentes na sua obra, desde Uma
Escola Nova na Bélgica (1915) quer na Metodologia de las Ciencias Naturales
(1919) ou em Problemas Escolares (1921), a par da formação cívica e social.
Como primeiro diretor do Instituto de Orientação Profissional (19251936), inicialmente criado na dependência da Assistência Pública (Lisboa,
1925), interessou-se pelas crianças em risco. Desde a sua escola na Bélgica
22. Ernesto Martins Candeias, introdução a “António S. Faria de Vasconcelos nos meandros
do Movimento da Escola Nova”, 19.
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que era um defensor da intervenção médica na escola.23 No Instituto de
Orientação Profissional estudou as inclinações dos menores dos 12 aos 15
anos, tutelados pela Provedoria Central de Assistência, fez rastreio de crianças
“ditas anormais” pedagógicos, físicos e mentais acolhidos pelos serviços
jurisdicionais da Tutoria Central da Infância. O diagnóstico assentava em
três tipos de exames: clínico (antropométrico e fisiológico); psicológico
para detetar aptidões sensoriais e mentais; pedagógico ao grau e tipo de
conhecimentos adquiridos para uma especialização da aprendizagem para uma
profissão e, ainda, dos valores e princípios éticos. Na sequência destes estudos
publicou no Boletim do Instituto de Orientação Profissional nove monografias
profissionais (de serralheiro civil, tipógrafo, alfaiate, modista, bordadeira, etc)
segundo critérios técnico, económico, psicológico e pedagógico.24 O Instituto
passou em 1928 para a tutela da Instrução Pública e estava organizado em
Secções. Segundo Ernesto Candeias, Faria de Vasconcelos dirigia as secções
psicológica e a pedagógica e João Camoesas a Secção fisiológica. Entre os
diretores de secção encontra-se o professor Manuel Subtil, bem conhecido
no meio associativo docente. Apesar da indiferença e desconhecimento
da intervenção do Instituto de Orientação Profissional no país, o Livro de
Visitantes regista a presença de especialistas de vários países: inspetores do
Uruguai, da Colômbia, do Bureau International du Travail, da Universidade
de Santiago de Compostela, do Reformatório de Madrid, de Ferrière, de J.
Maquet, secretário geral da Association Internationale pour la Protection
de l’Enfance, de Cecília Meireles e de várias individualidades brasileiras do
Rio de Janeiro ligadas ao direito, à medicina legal e à educação, entre elas
Afrânio Peixoto (1937), do professor chileno de psicologia experimental, Jorge
Ferradu e uma delegação da Califórnia. Colaborou ainda na organização do
Instituto de Reeducação Mental e Pedagógica Dr. Navarro de Paiva (1930) para
23. Anabela Amaral, “Faria de Vasconcelos e a Medicina Escolar as Práticas Higiénicas e
o Robustecimento Físico e Mental do Aluno no início do século XX”, em António S. Faria
de Vasconcelos nos meandros do Movimento da Escola Nova, 375-397.
24. Ernesto Candeias Martins, “Ação de Faria de Vasconcelos no âmbito da Orientação
Profissional/ Escolar no IOP”, em António S. Faria de Vasconcelos nos meandros do Movimento
da Escola Nova, 328-330. Sobre a organização do Instituto e o pensamento da Escola Nova
nele presente ver José António Martín Afonso, “Faria de Vasconcelos: Da Psicologia Científica
à Orientação Profissional. Lições e Reflexões de uma Prática Científica e Profissional”, em
António S. Faria de Vasconcelos nos meandros do Movimento da Escola Nova, 267-320.
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menores do sexo masculino, dos 9 aos 16 anos, delinquentes e indisciplinados,
portadores de deficiência mental, sob tutela do Tribunal de Menores e anexo
à Tutorial Central da Infância de Lisboa.25

António Sérgio: digressões europeias e brasileiras
Apesar de vários trabalhos sobre António Sérgio, não existe, nas palavras
de Rogério Fernandes, seu discípulo e amigo, “um estudo biográfico relativo
aos vários períodos da sua vida”.26 Uma vida longa, atribulada, amarga
muitas vezes, uma formação humanista, plurifacetada, mais autodidata que
escolar, está representada numa vastíssima obra de historiador, “pensador,
de sociólogo, pedagogo e reformador”.27
Segundo Rogério Fernandes28, António Sérgio era oriundo de uma
família de “fidalgos cavaleiros da casa real”, tendo nascido em Damão em
1883, ao tempo território colonial português na Índia, de onde foi aos três
anos para o Congo português, de que o pai fora nomeado governador. Aí
viveu até aos 10 anos, no seio de adultos brancos, num regime muito livre,
fruto da sensibilidade dos pais e sem educação sistemática. Terá aprendido a
ler por um atlas de geografia francês, fazendo perguntas e fixando capitais e
países. Quando a família regressou de África frequentou uma escola para fazer
o exame de instrução primária e dar entrada no Colégio Militar, em 1894, ao
qual se refere de forma positiva, principalmente o encanto pela matemática
e pela física, apesar dos métodos antiquados. Fez um ano propedêutico na
Escola Politécnica e em 1901 foi transferido para a Armada e para a Escola
Naval, onde tirou o curso de oficiais, dos 18 aos 21 anos. É nessa época que
25. Este Instituto foi criado pelo Decreto n.º18375, de 17 de maio de 1930 e resulta da aceitação
pelo Estado do legado testamentário do Juiz Conselheiro Dr. José Navarro de Paiva, de 1924.
Blog Restos de Coleção, http://restosdecoleccao.blogspot.com/2018/06/instituto-dr-navarro-de-paiva.html, [ acedido a 5/5/2019]. Cf. Ainda Monographie de l’Institut de Reeducation
Mentale et Pédagogique (Lisboa: Imprensa Lucas, 1931); Seara Nova, 1713 (outono de 2010).
26. Rogério Fernandes, “António Sérgio: notas biográficas”, Revista Lusófona de Educação,
12 (2008),14.
27. José Carlos González, Introdução, em Correspondência para Raul Proença, de António
Sérgio, Organização e introduçção de José Carlos González. Com um estudo de Fernando
Piteira Santos (Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1987) 17.
28. Rogério Fernandes, “António Sérgio: notas biográficas”, Revista Lusófona de Educação,
12 (2008),14.
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o gosto pela matemática cede ao da filosofia, literatura e arte, que lhe fará
repensar a profissão. Entre 1904 e 1905 embarca na canhoeira Lima para
Macau.
António Sérgio definia-se como um “aristocrata socialista” e manteve
discordância com a propaganda negativista republicana, pelo que se tornou
suspeito às novas autoridades e o leva a pedir uma licença ilimitada. Em 1911
faz a sua primeira viagem ao Brasil, onde residia o sogro e aí permanece até
1914, altura em que vai para a Suíça, por motivos de saúde, acompanhado pela
esposa. Aproveitam para se inscreverem no Instituto Jean Jacques Rousseau, de
que existe uma biografia, transcrita por Daniel Hameline e António Nóvoa.29
Aí cruza-se com Faria de Vasconcelos e faz parte do Bureau International
des Écoles Nouvelles. A frequência da Faculdade de Ciências de Educação
de Genebra vai marcar o seu pensamento pedagógico de forma indelével e
as tentativas de fazer uma carreira como docente numa escola de formação
de professores ou na Universidade. Esse desejo não se concretizará a não
ser num breve período do seu exílio, em 1932, na Universidade de Santiago
de Compostela, onde ministrou um curso sobre Antero de Quental.
Para ganhar a vida António Sérgio exerceu múltiplas funções, com
destaque para a indústria cultural, tendo começado como diretor da revista
Serões, em 1911. Data dessa época o contacto com Raúl Proença30, que
considerará mais tarde como o melhor amigo31, e Manuel da Silva Gaio.32
Simultaneamente trabalha para a editora americana Sociedade Internacional,
em Lisboa, Londres e Rio de Janeiro. É ao serviço dessa editora que se desloca
a Inglaterra em 1911 e ao Brasil em 1913, passando a residir no Rio de Janeiro
e atuando entre o Rio e São Paulo. Na editora no Brasil, além de trabalhar
na elaboração e publicidade de uma Enciclopédia e estar encarregado da
29. Daniel Hameline, António Nóvoa, “Autobiografia inédita de António Sérgio- escrita
aos 32 anos no Livre d’Or do Instituto Jean-Jacques Rousseau (Genève)”, Revista Crítica de
Ciências Sociais, 29 (1990) 141-177.
30. Raúl Proença (1884-1941), intelectual e jornalista republicano e socialista, bibliotecário e político interveniente, fundador da Seara Nova e de outras revistas significativas no
panorama cultural português dos anos 20 e 30 do século XX. Conheceu o exílio em Paris
durante a Ditadura.
31. José Carlos González, ibid., 9.
32. Manuel da Silva Gaio (1860-1934), foi poeta e publicista, colaborador de vários jornais,
entre eles O Estado de São Paulo, O Século e revistas como O Instituto e Seara Nova.
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correspondência da editora, publicou uma antologia que elaborara com
Raúl Proença e de que ele próprio se encarregava das vendas.33 O trabalho
era intenso, como confidencia em cartas aos amigos e adoeceu.34
Após a estadia na Suíça regressou a Lisboa onde, além da atividade
para a editora, escreve e intervém socialmente, ao mesmo tempo que se
dedica à atividade docente com um pequeno grupo de alunos, na casa de um
amigo e num colégio particular e à criação de uma escola infantil em 1917,
possivelmente com a esposa, que fizera o curso em Genebra.35 Regressará de
novo ao Brasil, em 1920, decepcionado por não ter conseguido o lugar de
professor de Pedagogia na Faculdade de Letras, para o qual tinha sido proposto
por Adolfo Coelho. Entre os negócios que teve de assumir esteve a montagem
de uma tipografia e a reforma do serviço das publicações Leammert, que
segundo Rogério Fernandes devia pertencer ao sogro36. Foi acompanhado por
Álvaro Pinto, com quem funda a “Sociedade Sérgio & Pinto, que administrava
a Livraria Editora Anuário do Brasil, com sede no Rio de Janeiro e filial em
São Paulo, representando a ‘Renascença Portuguesa’, a ‘Seara Nova’ e os Anais
das Bibliotecas e Arquivos. Além disso, a empresa editava a revista Terra do
Sol”.37 Sairá do Brasil para França e Suíça, novamente por razões de saúde
e daí voltou a Portugal, em 1922. No regresso desenvolve intensa atividade
cívica no seio da Seara Nova, participa com Faria de Vasconcelos na redação
do projeto de reforma do Ministro Camoesas, 1923, e abraçou a sua defesa
e divulgação. No grupo da Seara Nova, participou na redação de uma carta
dirigida ao Presidente da República sobre o problema pedagógico, em que
defendiam a criação imediata de um Museu Pedagógico em Lisboa. Este
teria como função “organizar material de ensino para as escolas, publicar
guias para professores.”38 Na sequência desse movimento vai ser indigitado
Ministro da Instrução em 1924, ainda que por poucos meses, sucedendo
33. Rogério Fernandes, “António Sérgio: notas biográficas”, Revista Lusófona de Educação,
12 (2008): 19.
34. Ibid.
35. Rogério Fernandes, A pedagogia portuguesa contemporânea (Lisboa: Instituto de Cultura
Portuguesa, 1979), 151.
36. Rogério Fernandes, “António Sérgio: notas biográficas”, Revista Lusófona de Educação,
12 (2008): 19.
37. Rogério Fernandes, ibid.
38. Ibid., 25
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no cargo a Comoesas. Esta indigitação valeu-lhe um atrito com Faria de
Vasconcelos, que com ele cortou “relações oficiais”.39
A quando do golpe militar em 1926 regressa a França como exilado
político, onde enfrenta uma vida dura de trabalho editorial – para a editorial
Quillet e para o semanário Paris-Madrid; de tradutor para um editor em
São Paulo de uma novela de Tolstoi; na indústria cultural como diretor de
diálogo para a Paramount, adaptando para português os primeiros filmes
sonoros; como professor particular. O trabalho é muito e os rendimentos
reduzidos; mesmo assim dá algum apoio a Raul Proença e mantém contacto
com os refugiados portugueses em França e Espanha, procurando uni-los no
combate à Ditadura. Aproveita a amnistia de 1933 para regressar a Portugal
mas será preso (por 8 meses), pelo que se exila novamente em Madrid,
de onde regressará, mercê de nova amnistia da Ditadura e para conhecer
novos períodos de cárcere. Mesmo assim não esmorece no combate cívico,
colaborando na candidatura de Norton de Matos em 1949 com um texto
para a Comissão de Estudos sobre o problema do ensino, em que crítica a
pedagogia do regime. Segundo Rogério Fernandes40, de quem foi mentor
e amigo, em 1953, presidiu à Comissão Promotora de Voto, que lutava por
garantir a democraticidade dos atos eleitorais e de novo, em 1958, foi o
principal impulsionador da candidatura do General Humberto Delgado à
Presidência da República. A morte leva-o aos 86 anos, em 1969, e o próprio
funeral constituiu um momento cívico, com a presença de muito povo
anónimo, que sofreu as cargas da polícia de choque ao longo do percurso.

Da revolução pedagógica como apostolado cívico e engenharia
social
António Sérgio quando abandona o lugar de oficial da Armada tem
já a determinação de se dedicar à educação. A ida à Suíça e a frequência
da licenciatura no Instituto Jean-Jacques Rousseau exerceram nele forte
39. Cf. Carta de António Sérgio de 16 de setembro de 1923, Coimbra, a Raul Proença, em
Correspondência para Raul Proença, de António Sérgio (Lisboa: Biblioteca Nacional e
Publicações Dom Quixote, 1987), 172-173.
40. Rogério Fernandes, “António Sérgio: notas biográficas”, Revista Lusófona de Educação,
12 (2008): 27.

62

DIANA ESCOLA NOVA.indb 62

06/02/2020 10:53:21

influência e determinaram, de algum modo, a estruturação do seu pensamento
educacional. O contacto com Pierre Bovet, Claparède e Ferrière deixaram
marcas no seu pensamento assim como simpatia e respeito por parte de
colegas e professores. A prová-lo estão os factos de ter sido eleito Presidente da
Amicale des professeurs et élèves do Instituto, em 1915, o de ter sido autorizado
a publicar na Revista do Instituto L’Intermédiaire des éducateurs e o de ter
sido convidado em 1914, a fundar uma Escola Nova em Cuba, incumbência
que declinou por demorada e preferir trabalhar para a “regeneração social”
do seu país.41 Este sentido de dever cívico foi uma constante quer do seu
pensamento quer da sua vida.
É no período de 1914 a 1918 que inicia uma atividade de “pedagogia
social” que o faz participar do movimento Renascença Portuguesa e a elaborar
o seu pensamento pedagógico, traduzido na produção de várias obras de
referência: O problema da cultura e o isolamento dos povos peninsulares
(1914); Educação Cívica, Considerações histórico-pedagógicas ambos de
1915; Educação profissional (1916); A função social dos estudantes e Noções
de Zoologia, de 1917; O ensino como factor de ressurgimento nacional
(1918). Nestas obras sobressai como influência determinante as obras de
Kerschensteiner, Education for citizenship e The Fundamental principles of
continuations schools; de Wilson L. Gill42 e R. William George43, The Junior
Republic e ainda Maria Montessori, John Dewey e Ferrière. Em particular as
três obras referidas são referenciadas e marcaram a sua visão dos problemas
educativos, de que faz uma síntese pessoal, procurando fundamentar as
suas teorias pedagógicas na interpretação que fazia da evolução histórica
de Portugal. Uma breve síntese dessa inter-relação da produção histórico41. António Sérgio, carta de 20 de Novembro de 1914, em Correspondência para Raul
Proença, 127.
42. Gill, Wilson Lindsley (1851-1941), autor americano que publicou entre outras obras
pedagógicas The Gill System of Moral and Civic Training as Exemplified in the School Cities
and School State at the State Normal School, (New York: New Paltz, 1901); A Social and
Political Necessity. Moral, Civic and Industrial Training, experiences, reports and proposed
legislation. 1902; The boys’ and girls’ republic; text-book of the art of citizenship, 1913.
43. Reuben William George (1866-1936), autor americano que publicou The Junior Republic:
Its History and Ideals, ( New York: D. Appleton & Company, 1910); The revelation of a social
laboratory, 1931, entre outras obras e que terá, conjuntamente com a obra de Wilson Lindsley
Gill, influenciado a obra de John Dewey.

63

DIANA ESCOLA NOVA.indb 63

06/02/2020 10:53:21

económica com as necessidades do sistema educativo foi apresentada por
Rogério Fernandes.44 O pensamento de António Sérgio não se limitou ao
estritamente pedagógico, no sentido didático-metodológico; pelo contrário,
a sua revolução pedagógica tinha como horizonte a educação social do
povo português, e como preocupação os alicerces de uma “pedagogia para
o ‘ressurgimento’ nacional”, como refere Rogério Fernandes.45
Em António Sérgio encontramos um discurso científico, quer como
historiador brilhante que foi quer como pedagogista, e também um discurso de
ação política, reformadora, e um discurso militantemente empenhado na causa
do apostolado cívico, última esperança de um ressurgimento nacional, que
acordasse as forças vivas da nação. Através desses diversos discursos perpassa
sempre um conceito de “educação nova”, de liberdade e de emancipação social.
Na tradição do humanismo pedagógico dos séculos XVIII ao XX, acrescido
dos contributos do pensamento socialista e democrático, a educação era
pensada como meio, instrumento de desenvolvimento tanto das capacidades
individuais como da sociedade. No caso português deveria ser capaz de
levar os cidadãos a combater o saudosismo, o sebastianismo, o fatalismo, a
resignação perante a miséria, o isolamento, o nepotismo e o obscurantismo
de um pensamento único, tão bem simbolizados e concretizados no livro
único da escola primária da Ditadura. Para Sérgio, o desafio que se colocava à
educação era o desenvolvimento das capacidades crítica e empreendedora dos
cidadãos, em prol de uma sociedade justa, o domínio de destrezas manuais
e de qualidades morais ao serviço da Liberdade das pessoas. Tais desafios
só se poderiam concretizar através de uma educação pelo trabalho, pela
autonomia, pelo auto-governo no município escolar. Estes são conceitos que
encontramos recorrentemente nas suas mais emblemáticas obras pedagógicas
e constituem o núcleo da sua engenharia social.
No seu ideário salientamos como conceito-chave o da educação pelo
trabalho, por se ligar intimamente com a fundamentação do seu discurso
pedagógico numa visão histórica da sociedade portuguesa, na tentativa de
compreender o sistema de ensino como correspondendo às necessidades
44. Rogério Fernandes, “A Pedagogia portuguesa contemporânea”, 46-61.
45. Rogério Fernandes, “A Pedagogia portuguesa contemporânea”, 43.
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socioeconómicas de um dado momento histórico. No caso português, o
atraso no desenvolvimento do sistema capitalista ditaria a necessidade de
uma congregação de classes sociais em vez da luta de classes. Ora a sua
conceção de educação no município escolar visa além da aprendizagem do
autogoverno, da responsabilidade e da autonomia, a criação de um clima de
igualdade, de respeito e amizade inter-classista, que seria experienciado pelas
jovens gerações e se repercutiriam num comportamento democrático como
adultos. A bata serviria para a igualização dos alunos e alunas nos bancos
da escola, servindo essa engenharia social do mérito pelo trabalho, pelo
saber, pela capacidade crítica e de resolução de problemas, de proposição de
soluções. A escola do trabalho desenvolvida por Sérgio não se confunde com
“a escola para o trabalho”, característica do discurso liberal, cuja finalidade era
adestrar as crianças e jovens para um ofício concreto, desde a escola primária,
preparando mão-de-obra e reproduzindo assim a condição social de origem.
Para António Sérgio tal educação deveria “assegurar a união do ensino com
a atividade produtora”46, deveria ser uma educação geral, não especializada
e não livresca, politécnica, em que se toma como meio o exercício de uma
atividade profissional para desenvolver capacidades polivalentes. Essa escola
deveria ter continuidade nas escolas de continuação, o que implicava uma
nova organização do sistema de ensino. O objetivo seria afastar o operário
da sua condição de mecanismo, a que a indústria o reduzia, mostrando-lhe
a consciência geral do seu trabalho e tornando-o participante consciente
da comunidade. Nas suas palavras,
Só a escola essencialmente activa, para ricos e para pobres, pode fundir
todas as classes numa comunidade humana superior: por um lado,
elevando o trabalho à dignidade de uma concepção geral e filosófica;
por outro, banindo o dualismo pedagógico que divorcia as classes desde
a escola: em baixo a simples instrução do abc, mecânica e utilitária,
para o homem do povo; em cima, essa etérea educação falsamente

46. António Sérgio, A função social dos estudantes e a sua preparação para a intervenção futura
na sociedade portuguesa (Porto: Renascença Portuguesa, 1917), 7. Cf. também Dicionário
de Educadores Portugueses, s.v. “SÉRGIO de Sousa, ANTÓNIO”, 1295.
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aristocrática, meramente especulativa e sem ligação com o trabalho,
que se dá, ainda hoje, às classes dirigentes da sociedade.47

Advoga assim uma conciliação de classes sociais através da
escola, como forma de evitar a revolução violenta e melhorar a vida
das pessoas através do progresso económico e social. A defesa que faz
do município escolar está impregnada desta visão interclassista, assim
como do pensamento de Kerschensteiner, de Wilson Lindsley Gill e de
William R. George. Na medida em que o município escolar miniaturiza o
funcionamento social, deve contribuir para a aprendizagem do exercício
democrático da cidadania através da experiência da autonomia e do
autogoverno, intimamente ligados ao conceito de trabalho e liberdade.

A Escola Nova nos encontros e desencontros de dois portugueses
Faria de Vasconcelos e António Sérgio foram duas referências do
movimento da Escola Nova, tendo atuado a nível internacional como seus
representantes: Faria de Vasconcelos com a sua Escola Nova na Bélgica, no
Secretariado Internacional e na missão a Cuba e à Bolívia; António Sérgio,
em 1914, no Instituto Jean Jacques Rousseau e 1927, já no exílio em França,
dirigirá a Secção Portuguesa da Liga Internacional Pró-Educação Nova,
para além de toda a sua ação editorial e de publicista em Portugal e no
Brasil48, de conferencista e reformador. Foram duas figuras de intelectuais
reconhecidos a nível internacional.
Faria de Vasconcelos atuou como educador e investigador em Ciências
da Educação e em Psicologia, fazendo uma carreira acadêmica notável a que
uniu uma persistente capacidade de intervir socialmente, difundindo as
ideias novas em educação. António Sérgio teve uma vida mais difícil, nunca
47. António Sérgio, Ensaios VIII (Lisboa: Ed. Sá da Costa), 226-227. Cf. também Rogério
Fernandes, “A Pedagogia portuguesa contemporânea”, 54-55.
48. Salientamos os artigos que publicou no Brasil: “A educação cívica, a liberdade e o patriotismo antigos e modernos a propósito de Rousseau e de Camões”, Atlântida – Mensário
Artístico Literário e Social para Portugal e Brasil, por António Sérgio,16 (15 de Fev. 1917)
250-260 e “A educação cívica, a liberdade e o patriotismo antigos e modernos a propósito
de Rousseau e de Camões”, ibid., 17(15 de mar. 1917), 362-370.
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pode realizar o desejo que tinha de ser professor de Pedagogia mas dedicou
a sua vida à causa da educação, atuando como editor, escritor, político.
Nessa qualidade, apesar do curto período de tempo de governo (1923-1924),
deparou-se com dossiers difíceis que fizeram elevar o tom das críticas ao
Governo. Mesmo assim, a ele se deve a criação do Instituto do Cancro, que
ficou a funcionar, mas também o fecho das escolas Primárias Superiores,
que eram as escolas de continuação, que considerava fundamentais para o
desenvolvimento do país. As condições políticas e económicas exigiam o
seu repensar e, sobretudo, a existência de professores para isso formados.
Por isso, segundo Rogério Fernandes49, empenha-se em criar a Junta de
Orientação de Estudos, que não chegou a funcionar, mas que tinha como
função promover a formação de professores, enviando-os ao estrangeiro e
criando escolas experimentais, para os diferentes níveis de ensino. Em 1926,
juntamente com José Rodrigues Miguéis, desenvolve atividades no seio
da Liga Propulsora da Instrução em Portugal, fundada um ano antes no
Estado de São Paulo, por beneméritos portugueses. A Liga contribuiria para
a construção de escolas modelo, publicação de obras didáticas e atribuição
de bolsas de estudo: de algum modo era a transposição para a Liga do que
pretendera com a Junta de Orientação dos estudos.
Os dois autores colaboraram em alguns momentos, no início da década
de 20 do século passado mas afastaram-se, fruto de divergências na atividade
política. Faria de Vasconcelos restringiu-se a um trabalho mais académico
e de investigação, direcionado para a orientação educativa e profissional,
distante da ribalta política mas não da intervenção cívica e educativa, o que
lhe permitiu sobreviver na fase inicial da Ditadura. Já António Sérgio assumiu
desde logo uma posição ativa na resistência à Ditadura, o que lhe mostrou
de forma mais clara a necessidade de investir na educação do povo. Apesar
de continuar atento e a refletir sobre a educação portuguesa, como mostra
os seus escritos para as campanhas eleitorais em que se envolveu (Norton de
Matos em 1948; General Humberto Delgado em 1958), dedicou-se sobretudo
ao cooperativismo, dando continuidade à sua análise sobre a necessidade de

49. Rogério Fernandes, “A Pedagogia Portuguesa Contemporânea”, 94-98.
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intervir a nível da educação popular, da escola rural, na prática do ensino
agricultura e na criação de hábitos associativos.
Figuras notáveis da cultura portuguesa, apesar da qualidade reconhecida
dos seus trabalhos, permaneceram obscurecidas num país fechado, isolado e
mergulhado no medo. Se Faria de Vasconcelos morreu novo, António Sérgio
que teve uma vida longa, nem por isso as suas ideias ou propostas eram
conhecidas. Como estudante de História conheci a Breve Introdução à História
de Portugal, de António Sérgio, de forma clandestina. De Faria de Vasconcelos
não recordo ter ouvido qualquer referência à sua obra, nessa época. Voltam
a ser lidos e publicados só no período democrático, porque o seu legado
de propostas, a suas análises da situação portuguesa eram indispensáveis
para se pensar o projeto de futuro, da escola democrática que desejamos.
Eles inspiram-nos a pensar uma escola ativa, lugar de desenvolvimento de
capacidades na sua ligação com as necessidades sociais e aspirações de uma
escola pacífica e justa. Representam, parafraseando Nóvoa, o período de
ouro da pedagogia portuguesa.
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CAPÍTULO 3

Fred Clarke, a Educação Nova e a
Internacionalização de Estudos e Pesquisas em
Educação nos anos 19301

Gary McCulloch2

Introdução
Talvez Fred Clarke (1880-1952) seja mais conhecido por seu trabalho
como diretor do Instituto de Educação, University of London (IOE), de 1936
a 1945; por seu cargo posterior como presidente do Central Advisory Council
for Education (Inglaterra); por suas contribuições na reforma educacional,
principalmente da educação secundária inglesa; e por sua discussão da
“tradição inglesa” da educação em seu livro Education and Social Change: An
English Interpretation.3 De acordo com Richard Glotzer, “O tema central da
1. O presente texto é uma versão revisada e atualizada de artigo publicado anteriormente
na revista Paedagogica Historica, 50/1-2, p. 123-37, “Fred Clarke and the Internationalisation
of educational studies and research”.
2. Tradução de Rafaela Silva Rabelo e revisão de Diana Gonçalves Vidal.
3. Fred Clarke, Education and Social Change: An English Interpretation (London: Sheldon
Books, 1940). Conferir também Richard Aldrich, The Institute of Education 1902-2002: A
Centenary History (London: Institute of Education, 2002), especialmente os capítulos 5-6;
e Gary McCulloch, Failing the Ordinary Child?: The Theory and Practice of Working Class
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carreira de Fred Clarke foi seu compromisso com ideias culturais e instituições
britânicas, articulado por meio das ideias e práticas educacionais.”4 Além
disso, Clarke foi uma figura chave na internacionalização da educação, assim
como na busca assídua por ideais e reformas nacionais. Ele teve uma ampla
gama de experiências internacionais, especificamente durante o seu tempo
enquanto Professor de Educação na University of Cape Town, África do Sul,
de 1911 a 1929, e na McGill University, Montreal, no Canadá, de 1929 a 1934.
Ele também se envolveu ativamente, tanto formal quanto informalmente,
em associações internacionais ao longo de quarenta anos, desde antes da
Primeira Guerra Mundial até o período posterior à Segunda Guerra Mundial.5
A abordagem de Clarke dos estudos e pesquisas educacionais foi um
aspecto importante de sua contribuição como um todo, mas ainda não recebeu
o reconhecimento pleno dos historiadores. Já conhecido por suas opiniões
categóricas nesta área no início dos anos 1920,6 Clarke participou dos esforços
da British Association for the Advancement of Science para ajudar a promover
este campo, e colaborou no processo que culminou no estabelecimento da
National Foundation for Educational Research e a Standing Conference on
Studies in Education.7 Seu pequeno livro The Study of Education in England é
um documento chave na história dos estudos e pesquisas educacionais.8 Ele
foi, de fato, uma figura central na “constituição disciplinar” neste domínio
do conhecimento da educação superior, assim como o foi George Sarton
durante a mesma época para a disciplina de história da ciência, mas em um
cenário tanto internacional quanto nacional.9
Secondary Education (Buckingham: Open University Press, 1998), capítulo 4. Sobre Clarke
e a reforma na Inglaterra, conferir Hsiao-Yuh Ku, “Education for liberal democracy: Fred
Clarke and educational reconstruction in England, 1936-1952” (Tese de doutorado, Institute
of Education London, 2012).
4. R. Glotzer, “Sir Fred Clarke: South Africa and Canada Carnegie Corporation philanthropy
and the transition from Empire to Commonwealth”, Education Research and Perspectives,
22, n. 1 (1995), 13.
5. Para uma visão geral, conferir F. Mitchell, Sir Fred Clarke: Master-Teacher (London:
Longmans, 1967).
6. Fred Clarke, Essays in the Politics of Education (Oxford: Oxford University Press, 1922).
7. Conferir também Gary McCulloch, “The Standing Conference on Studies in Education
– Sixty Years On”, British Journal of Educational Studies, 60, n. 4 (2012), 301-16.
8. F. Clarke, The Study of Education in England (Oxford: Oxford University Press, 1943).
9. Sobre George Sarton e a história da ciência, conferir Arnold Thackray e Robert Merton,
“On discipline building: the paradoxes of George Sarton”, Isis, 63, n.4 (1972), 472-95.
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Clarke estava particularmente interessado em internacionalizar estudos
e pesquisas educacionais. Ele concebia o IOE como um importante centro
internacional para o estudo da educação, valendo-se também das experiências
de outros países em avaliar as perspectivas para o futuro. A “turnê mundial”
de 1935, que ele realizou pouco antes de sua nomeação como diretor do IOE,
teve uma influência significativa em suas ideias sobre estudos e pesquisas
educacionais. O arquivo de Fred Clarke, mantido pelo IOE, fornece insights
detalhados sobre o desenvolvimento de suas ideias acerca dos estudos e
pesquisas educacionais e sobre a natureza de seu envolvimento com grupos
e indivíduos em diferentes países. Isto também aparece nos arquivos de
outras organizações de pesquisa ao redor do mundo, incluindo a Carnegie
Corporation, o New Zealand Council for Educational Research, e o Australian
Council for Educational Research, cada um com envolvimento substancial
com Clarke. Estas fontes permitem perceber como Clarke e suas atividades
foram vistas por educadores que lhe eram contemporâneos em diferentes
países. Este capítulo abordará tais ideias e contatos detalhadamente de modo
a discernir as formas como Clarke contribuiu para a internacionalização
dos estudos e pesquisas educacionais durante esses anos.
Goodenow e Cowen clamaram, nos anos 1980, por mais atenção histórica
e comparativa para as relações internacionais dos institutos e faculdades de
educação10. Pesquisas sobre a história dos estudos e pesquisas educacionais se
desenvolveram fortemente nas primeiras décadas do século XXI no que diz
respeito ao contexto nacional de alguns países como os EUA, Escócia, Suíça
e Austrália11. A compreensão histórica dos processos pelos quais os estudos e
pesquisas educacionais se tornaram institucionalizados em diferentes países
10. R. Goodenow, R. Cowen, “The American school of education and the Third World in
the twentieth century: Teachers College and Africa, 1920-1950”, History of Education, 15,
n. 4 (1986), 271-89.
11. “E. Lagemann, An Elusive Science: The Troubling History of Education Research (Chicago:
Chicago University Press, 2000); M. Lawn, I. Deary, D. Bartholomew, C. Brett, “Embedding
the new science of research: the organised culture of Scottish educational research in the
mid-twentieth century”, Paedagogica Historica, 46, n. 3 (2010), 357-81; R. Hofstetter, “The
construction of a new science by means of an institute and its communication media: the
institute of educational sciences in Geneva (1912-1948)”, Paedagogica Historica, 40, nos. 5-6
(2004), 657-83; D. Gardiner, T. O’Donoghue, M. O’Neil, Constructing the Field of Education
as a Liberal Art and as Teacher Preparation in Five Western Australian Universities: An
Historical Analysis (Lewiston: Edwin Mellen Press, 2011).
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também tem sido realçada. Como analisado por Hofstetter e Schneuwly,
estes processos envolvem caracteristicamente a criação de cátedras, livros
texto, instituições e cargos para pesquisas educacionais, publicações e revistas
especializadas, e discussões públicas sobre educação.12 Historiadores também
começaram a explorar as dinâmicas internacionais envolvidas na história dos
estudos e pesquisas educacionais.13 Está claro que o campo se desenvolveu
de diferentes formas em diversos contextos,14 mas pesquisas mais detalhadas
são necessárias para que se possa aprofundar o tema da internacionalização
nesta área.15
Segundo Ulrich Teichler, processos de internacionalização do ensino
superior requerem atividades transfronteiriças entre sistemas nacionais,
enquanto globalização denota atividades transfronteiriças de sistemas
nacionais indefinidos que refletem tendências mundiais e crescente competição
global.16 Em relação à internacionalização, Teichler identifica diferentes
dimensões deste processo em termos do movimento do conhecimento através
das fronteiras, a validação e reconhecimento do ensino, aprendizagem e
resultados de pesquisas, questões de homogeneidade internacional, o escopo
das políticas dos atores, e os rumos da educação superior como um todo.
O último aspecto envolve ação estratégica, recentemente promovida mais

12. R. Hofstetter, B. Schneuwly, “Introduction: educational sciences in dynamic and
hybrid institutionalisation”, Paedagogica Historica, 40, n. 5 (2004), 569-89; R. Hofstetter,
B. Schneuwly, “Institutionalisation of educational sciences and the dynamics of their
development”, European Educational Research Journal, 1, no. 1 (2002), 3-26; R. Hofstetter,
“Educational studies: evolutions of a pluridisciplinary discipline at the crossroads of other
disciplinary and professional fields (20th century)”, British Journal of Educational Studies,
60, n. 4 (2012), 317-35.
13. E.g. M. Lawn (ed), An Atlantic Crossing?: The Work of the International Examinations
Inquiry, its Researchers, Methods and Influences (Oxford: Symposium, 2008); S. Middleton,
“Claire Soper’s hat: New Education Fellowship correspondence between Bloomsbury and
New Zealand, 1918-1946”, History of Education, 42, n. 1 (2013), 92-114.
14. G. Biesta, “Disciplines and theory in the academic study of education: a comparative
analysis of the Anglo-American and Continental construction of the field”, Pedagogy,
Culture and Society, 10, n. 2 (2011), 175-92.
15. Para aprofundar a discussão sobre diferenças nacionais, conferir G. Whitty, J. Furlong
(eds), Knowledge and the Study of Education: An International Exploration (Oxford,
Symposium Books, 2017).
16. Ulrich Teichler, “The changing debate on internationalisation of higher education”,
Higher Education, 48, n. 1-2 (2004), 5-26.
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claramente por governos nacionais e agências internacionais.17 Nos anos
1920 e 1930, indivíduos e organizações nacionais tiveram papéis chave neste
processo geral, e a realização de estudos e pesquisas educacionais fornece
um exemplo relevante. As atividades de Clarke e seus colegas no IOE e em
outros lugares também realçam a extensão da mobilidade internacional
para auxiliar estes desenvolvimentos, e de práticas de mudanças no âmbito
de uma instituição de educação superior específica envolvendo estudantes,
cursos, currículo e pessoal.18
Também é da maior importância considerar estas questões em relação
aos seus contextos social e político mais amplos, especialmente como
impactaram na arena internacional da época. Isto inclui as crescentes
influências financeiras e culturais dos EUA, a mudança do Império Britânico
para uma Commonwealth19 e seu legado de colonialismo, e os crescentes
conflitos internacionais dos anos 1930 que levaram à Segunda Guerra Mundial.
Instituições de ensino superior, fundações filantrópicas e professores de
educação operaram dentro dessas amplas configurações e enfrentaram
imensos desafios à medida que conspiravam e competiam para mudar seu
mundo.
Essas tendências também se conectavam com a difusão das ideias e
práticas da “Educação Nova” durante esse período. Em particular, isto envolvia
o crescimento da New Education Fellowship (NEF), criada em 1921.20 Por meio
de suas conferências, a NEF planejava cultivar o entendimento internacional
e promover a noção de cidadania em um contexto global. Clarke utilizou-se
da NEF, assim como do suporte financeiro da filantropia americana, para
estabelecer um campo internacional de estudos e pesquisas educacionais
que examinaria e desenvolveria ainda mais os ideais da Educação Nova.21
17. Ibid., 19-22.
18. Conferir também G. McCulloch, S. Cowan, A Social History of Educational Studies and
Research (London, Routledge, 2018), especialmente capítulo 3.
19. N.T.: no original British Commonwealth. Em inglês também referida como British
Commonwealth of Nations, the Commonwealth ou simplesmente Commonwealth.
20. Conferir W. Boyd, W. Rawson, The Story of the New Education (London, Heinemann, 1965).
21. Conferir K. Brehony, “A new education for a new era: the contribution of the conferences of the New Education Fellowship to the disciplinary field of education, 1921-1938”,
Paedagogica Historica, 40/5-6 (2004), p. 733-55.
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Um Império de influência?
A visão geral de Clarke sobre estudos e pesquisas educacionais já
estava consolidada quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu. O propósito
fundamental dos departamentos de educação nas universidades, de
acordo com Clarke, era o de serem “centros para o estudo da educação”.22
Isto significava a nomeação de pessoal que seria capaz de se especializar
em aspectos particulares da educação, tais como história e organização,
métodos de instrução e treinamento, e a filosofia e psicologia da educação,
e se engajar em pesquisas nessas áreas.23 Sob a influência benéfica de tais
tutores, ele concluía, o treinamento de professores também seria elevado e
melhorado.24 Foram esses objetivos que Clarke estava determinado a continuar
a perseguir nos anos 1930. Na visão de Clarke, um meio-chave de promover
estes objetivos era a internacionalização dos estudos e pesquisas educacionais.
Por meio da influência mútua em diferentes países ao redor do mundo,
Clarke pretendia fortalecer os ideais e desenvolver as práticas dos estudos
e pesquisas educacionais de diferentes formas. Ele tinha a expectativa que
pelo menos algumas das tradições em educação na Inglaterra pudessem ser
adaptadas para uso em outros países. Ao mesmo tempo, ele argumentava que
as ideias educacionais de outros países também poderiam ter um impacto
relevante nas mudanças que estavam ocorrendo no contexto inglês, e que
também deveria haver um mercado internacional de estudantes e pessoal
que ajudasse a ampliar os estudos e pesquisas educacionais na Inglaterra
assim como em outros lugares. Em todas essas situações, Clarke via o IOE
como tendo potencialmente um papel crucial e de liderança a desempenhar.
A noção de internacionalização de Clarke era, portanto, recíproca e
transnacional por natureza, assim como oposta a simplesmente um fluxo
unidirecional do “centro” para a “periferia”.25 As concepções de Clarke
22. F. Clarke, “The university and the study of education”. In Clarke, Essays in the Politics
of Education, 136.
23. Ibid., 140.
24. Ibid., 144.
25. Conferir também J. Goodman, G. McCulloch, W. Richardson, “Introduction: ‘Empires
overseas’ and ‘empires at home’: postcolonial and transnational perspectives on social
change in the history of education”, Paedagogica Historica, 45, n. 6 (2009), 695-706; e Gary
McCulloch, The Struggle for the History of Education (London: Routledge, 2011), 93-97.
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conservavam o que o historiador da educação americano Lawrence Cremin
caracterizava como “metropolitanismo”, envolvendo a exportação da cultura
e civilização de uma nação metropolitana para outras nações e regiões
do mundo.26 Todavia, elas também eram sintomáticas de uma tendência
afastada das doutrinas clássicas do Império Britânico em direção ao que se
considerava, no contexto dos anos 1930, mais inovador e, em alguns aspectos,
ideais internacionalistas liberais na configuração da Commonwealth.
A noção de “Commonwealth” foi central para o Estatuto de Westminster
de dezembro de 1931. Ele foi elaborado a partir das conferências anteriores
e do relatório Balfour de 1926 para reconhecer que os domínios do Canadá,
Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Irlanda e Terra Nova deveriam
controlar suas próprias questões domésticas e internacionais, estabelecer
seus próprios corpos diplomáticos, e ser representados separadamente na
Liga das Nações. Isto efetivamente afrouxou os laços políticos do antigo
Império Britânico, mas realçou as questões de como reter a colaboração
efetiva e a natureza dos valores comuns que uniam os Domínios com a
pátria metropolitana. John Darwin argumentava que estes desdobramentos
ajudaram a criar um compromisso constitucional que uniu os Domínios à
Grã-Bretanha em uma nova forma de “nacionalidade imperial”. Ele conclui
que isto implicava o contínuo domínio da Pátria Mãe, “à medida que a
‘britanicidade’27 de sua cultura e instituições era reforçada pela modernização
da vida política e econômica”.28
Estas eram as principais preocupações na mudança do antigo
London Day Training College (LDTC) para o estabelecimento do IOE na
University of London nos anos 1930.29 Por exemplo, em julho de 1931, a
26. L. Cremin, American Education: The Metropolitan Experience, 1876-1980 (New York:
Harper Row, 1988).
27. N.T.: no original, Britishness.
28. J. Darwin, “A third British Empire?: The Dominion Idea in imperial politics”, em J.M.
Brown, W.M. Roger Louis (eds), The Oxford History of the British Empire: The Twentieth
Century (Oxford: Oxford University Press, 1999), 85-86.
29. Conferir também Richard Aldrich, The Institute of Education 1902-2002, capítulos 4-5;
Richard Aldrich, “The training of teachers and educational studies: the London Day Training
College, 1902-1932”, Paedagogica Historica, 40, n. 5 (2004), 617-31; e Richard Aldrich, “The
New Education and the Institute of Education, University of London, 1919-1945”, Paedagogica
Historica, 45, n. 4 (2009), 485-502.
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British Commonwealth Education Conference ocorreu no Bedford College,
Londres, para discutir a natureza da educação em uma Commonwealth em
mudança sob os auspícios da New Education Fellowship. Sir Percy Nunn,
então diretor do LDTC, usou a conferência para delinear suas aspirações
por um IOE.30 Ele propôs que deveria ser criado um centro permanente,
fortemente organizado para a discussão e investigação contínuas sobre todos
os problemas educacionais que afetavam o bem-estar da Commonwealth,
baseado nas disposições do Estatuto de Westminster. Tal IOE, Nunn concluía,
seria sediado em uma universidade, e forneceria um lugar para discussão
e investigação no qual, segundo ele, “nós aprendemos de vocês pelo menos
tanto, ou talvez muito mais que nós podemos ensinar”, para facilitar “uma
relação mútua, na qual nós aprendemos uns com os outros”.31 Estas ideias
foram recebidas favoravelmente pela Univeristy of London, cujo diretor, Edwin
Deller, reconheceu que enquanto o LDTC já era o maior e mais importante
centro na Inglaterra para estudos e pesquisas avançadas em educação, sua
posição fora da universidade havia “impedido seu desenvolvimento enquanto
um centro imperial e internacional para estudos e pesquisas superiores,
que é enfaticamente o trabalho de uma universidade, mas não de uma
municipalidade, promover e encorajar”.32

A Carnegie Corporation e o Instituto de Educação
Nos Estados Unidos, Isaac Kandel do Teachers College da Columbia
University em Nova Iorque também observou com interesse que o
estabelecimento de tal centro para o estudo avançado da educação na
Inglaterra seria uma iniciativa, internacionalmente, muito positiva, “primeiro,
porque dará ao tema em si um lugar que até agora não usufruiu e, segundo,
porque pode fazer com que os ingleses se articulem sobre a força de seu
sistema e contribuam para o progresso da educação no geral”.33
30. W. Rawson (ed), Education in a Changing Commonwealth (London: report of British
Commonwealth Education Conference, New Education Fellowship, 1931), iii.
31. Ibid., 147.
32. E. Deller (diretor, University of London) para F. Keppel (Carnegie Corporation), 20
nov. 1931 (Carnegie Corporation papers, Columbia University, New York).
33. I. Kandel para F. Keppel, 5 jul. 1932 (Carnegie Corporation papers).
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Nunn foi capaz de perseguir esta agenda substancial compartilhada
com o apoio da Carnegie Corporation de Nova Iorque, que foi ativa durante
aquele período em fornecer auxílio financeiro para iniciativas de pesquisas
educacionais em diferentes países.34 Durante 1934, Nunn negociou uma
grande subvenção da Carnegie Corporation com o objetivo de desenvolver o
que ele chamava “o imperial e o internacional, como distinto do doméstico,
aspecto do Instituto”.35 Ele destacou, em correspondência particular
com Frederick Keppel, o presidente da Carnegie Corporation, que estas
“atividades imperiais” ajudariam a promover uma compreensão comum
entre profissionais da educação na Inglaterra e nos Domínios autônomos,
ao mesmo tempo que auxiliariam o treinamento de profissionais para o
campo educacional nas colônias, fornecimento de cursos avançados e de
atualização para trabalhadores experientes, e pesquisas sobre os problemas
da educação colonial.36
Sob os termos de seu código, a Carnegie Corporation não era capaz
de fornecer auxílio financeiro diretamente para promover a educação na
Inglaterra, mas poderia apoiar iniciativas em outras partes do mundo,
incluindo nos Domínios Britânicos. Foi esta disposição que ela decidiu
explorar. Contatos entre a Carnegie Corporation e a University of London, desta
forma, começaram a ser fomentados no início dos anos 1930, antecipando a
criação do IOE, com ambos Keppel e Kandel provando serem centrais em
promover esse processo.37 Kandel expressou forte apoio a um empreendimento
desta natureza, argumentando em uma carta para Keppel que, “Qualquer nova
instituição deste tipo fortalecerá nosso próprio trabalho”.38 Clarke, naquela
época professor de educação na McGill University no Canadá, mas forjando
34. Conferir também E. Lagemann, The Politics of Knowledge: The Carnegie Corporation,
Philanthropy, and Public Policy (Chicago: Chicago University Press, 1989).
35. P. Nunn para F. Keppel, 28 mai. 1934 (Carnegie Corporation papers).
36. Ibid.
37. Sobre os contatos internacionais mais amplos de Keppel conferir também R. Glotzer,
“A long shadow: Frede rick P. Keppel, the Carnegie Corporation and the Dominions and
Colonies Fund Area experts, 1923-1943”, History of Education, 38, no. 5 (2009), 621-48, e J.
Collins, “Creating women’s work in the academy and beyond: Carnegie connections, 19231942”, History of Education, 38, no. 6 (2009), 791-808. Sobre Kandel, conferir J. Wesley Null,
Peerless Educator: The Life and Work of Isaac Leon Kandel, (New York: Peter Lang, 2007).
38. I. Kandel para F. Keppel, (?) jun. 1932 (Carnegie Corporation papers).
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uma relação próxima com Nunn, era entusiasta das “possibilidades culturais
das terras fundadas pelos ingleses”, e enfatizava que “sem a participação dos
EUA em suas atividades eu penso que tal Instituto não pode pretender ser
completo”.39 Kandel sugeriu que a forma mais aceitável de apoio para o maior
desenvolvimento do IOE seria na modalidade de bolsas de estudo para os
Domínios e colônias, com apoio suplementar para viagens na Inglaterra.
A introdução de uma cadeira em educação comparada foi uma proposta
adicional.40 Em outra reunião em janeiro de 1933, Clarke argumentou que
deveria haver um maior intercâmbio internacional de ideias, com os EUA
desempenhando um importante papel e o IOE fazendo parte deste plano.41
Cartas e telefonemas foram trocados entre a Corporation e o IOE, incluindo
uma série de visitas.
Clarke era admiravelmente adequado para a ligação entre a Carnegie
Corporation e o IOE, e aproveitou essa oportunidade com vigor. Ele tomou
Nunn como exemplo na promoção da cooperação internacional, e de fato
era privadamente crítico de Nunn e sua geração por serem “muito pouco
conscientes das mudanças que ocorreram no cenário desde 1919”.42 Em um
artigo para a revista Oversea Education em abril de 1932, quando ainda estava
no Canadá, Clarke havia estabelecido o que descrevia como “uma visão de
Domínio” de “um Instituto de Educação para o Império”.43 Isto apontava
para a necessidade de uma concepção mais moderna de império do que
a que estava presente antes da Primeira Guerra Mundial e por ocasião do
Império Britânico no jubileu de diamante de 1897. Ele argumentava que tal
deveria ser encorajado por meio de ideias que promovessem o espírito de
instituições britânicas, guiado por uma organização permanente situada
em Londres. Tal “espírito esclarecido”44, segundo Clarke, deveria então estar

39. F. Clarke para F. Keppel, 14 jun. 1932 (Carnegie Corporation papers).
40. Nota da reunião entre Keppel e Kandel, 16 jul. 1932 (Carnegie Corporation papers).
41. Reunião da Carnegie Corporation com Fred Clarke e outros, 19 jan. 1933 (Carnegie
Corporation papers).
42. F. Clarke para F. Keppel, 8 dez. 1933 (Carnegie Corporation papers).
43. F. Clarke, “An Education Institute for the Empire: a Dominion View”, Oversea Education,
3, no. 3 (1932), 105-110.
44. N.T.: No original, “informing spirit”.
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“concentrado em uma estação central de energia45 e distribuído pelas linhas
de transmissão da educação para diferentes povos usarem de acordo com
suas necessidades”.46 Pela mesma razão, todavia, não era menos importante às
antigas instituições se enraizarem em “novas” sociedades para agora fazerem
parte de “um movimento de retorno a enriquecer as fontes antigas”.47 Isto
motivaria “um grande movimento de ida e volta de poder mental organizado e
conquista cultural, contribuindo para o enriquecimento mútuo, e promovendo
tanto a integração separada dos membros quanto a harmonia produtiva
de todo o grupo”.48 Complementaria, ainda, a crescente influência cultural
dos Estados Unidos, o qual deveria desempenhar uma parte importante em
qualquer esquema educacional novo por meio de agências como a Carnegie
Corporation.
As opiniões que Clarke posteriormente publicou sobre esses
desdobramentos internacionais, depois que sucedeu Nunn como diretor
do IOE, aprofundaram essas ideias em defesa da perspectiva de ser, como
ele expressou, “Britânico” com um “b” minúsculo.49 50 Segundo Clarke, a
nova Commonwealth constituiria “não tanto uma estrutura política unitária
como toda essa filosofia de vida e cultura e ordem social que, com suas raízes
e origens históricas nessas ilhas, agora se reinraizou e atingiu a maturidade
em terras distantes”.51 Ao retornar à Inglaterra após vários anos trabalhando
nos Domínios, ele sugeriu que havia um conjunto marcante de mudanças
ocorrendo nas relações britânicas com o restante do mundo. A supremacia
anterior do poder soberano, segundo Clarke, estava dando lugar à influência
por meio da comunicação de ideias, que dependeria da educação para ser
efetiva: “Em resumo, nós temos que ter em plena conta as condições que foram
45. N.T.: No original, “a central power-station”, referente a uma instalação industrial para
geração de energia elétrica. A referência à estação central de energia trata-se de uma analogia.
46. Ibid., 107.
47. Ibid. Conferir também F. Clarke, “Canada and South Africa: an essay in comparative
interpretation and a plea for an Imperial Institute of Education”, Year Book of Education
1933 (London: Evans Brothers Ltd, London, 1933), 500-518.
48. Clarke, “An Education Institute for the Empire”, 107.
49. N.T.: A referência a escrever britânico com b minúsculo vem do fato que nacionalidades,
em inglês, são grafadas com a primeira letra em maiúscula.
50. F. Clarke, “’British’ with a small ‘b’”’, The Nineteenth Century and After, vol. 119, no.
710 (Abril, 1936), 428-39.
51. Ibid., 428.
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produzidas pela educação popular, pela ampla disseminação de informações e
conhecimento, e pelas instalações de comunicação, que significa que agora o
homem pode se comunicar livremente pelo mundo”.52 Se um centro localizado
em Londres pudesse ser organizado, ele argumentava que “pode surgir um
grande templo da fé comum, no qual a filosofia universal da Res Britannica
possa ser formulada de modo a se tornar o potente cetro do novo Império
da Influência”.53
Ao mesmo tempo, Clarke pensava que a Carnegie Corporation era uma
fonte útil de ideias educacionais. Por exemplo, ele parabenizou Keppel por
seu discurso por ocasião do Carnegie Centenary publicado na revista School
and Society no final de 1935.54 Clarke insistia com Keppel “Que a circunstância
tanto para estreitar os laços de cooperação quanto, se possível, para ampliar
nosso alcance fica mais forte a cada dia, e como você está justamente no
centro do organismo, nada é mais importante que entendimentos adequados
entre você e aqueles com os quais está trabalhando”.55 A essa altura, Clarke
foi capaz de consolidar sua relação próxima com a Carnegie Corporation em
sua nova posição como diretor do IOE, e foi premiado com uma medalha
pela Corporation.56 Em uma reunião entre Keppel e Clarke em Londres, em
julho de 1936, Keppel garantiu a Clarke mais recursos da Corporation para o
IOE, enquanto que Clarke, de sua parte, propôs a criação de uma pequena
equipe de comando, incluindo Kandel.57 O apoio financeiro da Carnegie
havia proporcionado a Clarke uma base firme para ampliar atividades e
promover o perfil internacional do IOE.
A ampla experiência adquirida enquanto professor de educação na África
do Sul e Canadá, assim como na Inglaterra, levou Clarke a ser considerado
uma autoridade de destaque nas questões internacionais em educação, e
especialmente nas nações da nova Commonwealth, por ocasião de seu
retorno à Inglaterra. Isso se refletiu, por exemplo, em um convite do comitê
52. Ibid., 433.
53. Ibid., 436-37.
54. F. Clarke para F. Keppel, 30 dez. 1935 (Carnegie Corporation papers).
55. F. Clarke para F. Keppel, 25 mar. 1936 (Carnegie Corporation papers).
56. Edith Clarke para o presidente da Carnegie Corporation, 29 jan. 1952 (Carnegie
Corporation papers).
57. Memorando da reunião de F. Keppel e F. Clarke, 21 jul. 1936 (Carnegie Corporation papers).
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consultivo do Board of Education, durante a preparação de um relatório sobre
a educação secundária, para contribuir com um Apêndice sobre aspectos
que afetavam o currículo do secundário nos Domínios.58 Ele também deu
apoio ativo para o Year Book of Education, que passou a ser responsabilidade
do IOE no final dos anos 1930 sob sua supervisão, e assumiu a liderança
no auxílio à compreensão dos problemas comuns e diferentes da educação
nos Domínios e nos EUA, inclusive por meio da participação ativa nas
conferências internacionais da New Education Fellowship.59
No final dos anos 1930, o cenário internacional, que ficava cada vez
mais tenso, também encorajou ideias de uma natureza política crescente
e explícita, com os EUA e a Grã-Bretanha unidos por laços de tradições
e valores em comum contra a ameaça posta pelos ditadores fascistas na
Europa. Clarke propôs que eles deveriam associar-se para desenvolver uma
filosofia da educação democrática.60 Depois que a Segunda Guerra Mundial
começou, ele retomou esse assunto.61 Keppel era cauteloso mas solidário,
prevendo que “a união deste país e o seu” não desapareceria após a guerra, e
que “problemas no pós-guerra, por sua própria natureza, trarão um espírito
de cooperação ainda mais forte”.62
Havia limites para essa cooperação. Apesar de repetidas solicitações do
IOE, a Carnegie se recusou a fornecer auxílio financeiro para o Year Book
of Education, ou em investir em sua distribuição nos EUA. Outra proposta
bastante ambiciosa de Clarke para uma investigação internacional sobre
como controlar e limitar mudanças pós-guerra também falhou em conseguir
suporte. Ele argumentava que “Se os fins e valores em direção aos quais,
com o generoso apoio da Corporation, temos trabalhado, vencerem neste
contexto, eu espero que o retorno da paz nos encontrará conectados mais
efetivamente com várias forças de reconstrução que foram impelidas à ação
58. F. Clarke, “Appendix VI: Memorandum on some influences affecting secondary curricula
in the Dominions by Mr Fred Clarke, Professor of Education and Director of the Institute
of Education, University of London”, em Board of Education, Secondary Education (Spens
Report) (London: HMSO, 1938), 464.
59. Conferir, por exemplo, Year Book of Education 1937 com a Introdução de Clarke e seu
papel na Parte Cinco sobre a educação do adolescente nos Domínios e nos EUA.
60. F. Clarke para F. Keppel, 23 nov. 1938 (Carnegie Corporation papers).
61. F. Clarke para F. Keppel, 3 nov. 1939 (Carnegie Corporation papers).
62. F. Keppel para F. Clarke, 15 fev. 1941 (Carnegie Corporation papers).
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pelo choque”.63 Com este propósito, um memorando de Clarke em janeiro de
1940 argumentava que a “imposição do controle inteligente” seria necessária
para evitar perder “valores essenciais”.64 Keppel e Walter Jessup da Carnegie
Foundation for the Advancement of Teaching discutiram o plano de Clarke e
não conseguiram achar nada que pudesse ser financiado,65 e Keppel se sentiu
na obrigação de informar a Clarke que aquilo era “prematuro”.66

Internacionalização no exterior e em casa
Dois projetos-chave que Clarke levou adiante foram resultados da agenda
que Nunn havia iniciado e que, com o apoio da Carnegie Corporation, foram
bem-sucedidos. O primeiro foi o que ele descreveu como sua “Turnê Mundial”,
na prática restrita ao oeste do Canadá, Austrália e Nova Zelândia em 1935,
e que foi possível por meio de uma substantiva assistência financeira da
Carnegie Corporation para suas despesas de viagem e de sua filha Mary que
o acompanhou. O segundo foi seu papel como Adviser to Oversea Students,
para o qual Nunn o nomeou em 1934.
A “Turnê Mundial” de Clarke, por meio de uma sucessão de viagens
de navio e trem, durou 16 semanas, de maio a setembro de 1935. Ele julgava
possuir experiência suficiente na África do Sul e leste do Canadá, portanto
concentrou seus esforços no oeste do Canadá, Nova Zelândia e Austrália.
Seu propósito inicial, como confidenciou a K. S. Cunningham do Australian
Council for Educational Research, era “descobrir precisamente que serviços
um Instituto Central em Londres poderia desempenhar para estudantes de
Educação dos Domínios, e qual a melhor forma de oferecer estes serviços”.67
Também foi uma oportunidade de estabelecer contatos pessoais com figuraschave tais como C. E. Beeby na Nova Zelândia e Frank Tate na Austrália.
Segundo afirmou, “Cada vez mais eu percebo a importância do trânsito
63. F. Clarke para F. Keppel, 23 mai. 1940 (Carnegie Corporation papers).
64. F. Clarke, memorando, “Education and the control of social change: proposals for a
survey of resources and possibilities”, 4 jan. 1940 (Carnegie Corporation papers).
65. Reunião de I. Kandel e W. Jessup, 10 fev. 1940 (Carnegie Corporation papers).
66. F. Keppel para F. Clarke, 15 fev. 1940 (Carnegie Corporation papers).
67. F. Clarke para K.S. Cunningham, 14 fev. 1935 (Australian Council for Educational
Research papers, Victoria, Australia).
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em mão dupla das relações e especialmente que as pessoas chave deveriam
conhecer-se umas às outras pessoalmente”.68
Os debates de Clarke com Beeby, que tinha se tornado Executive
Officer do New Zealand Council for Educational Research em novembro
de 1934 e, posteriormente, se tornou um diretor de educação por muito
tempo na Nova Zelândia, destacavam a natureza deste “trânsito de mão
dupla das relações”.69 Após visitar Nova Zelândia e encontrar Beeby, Clarke
levantou sérias preocupações sobre alguns aspectos da educação da Nova
Zelândia, incluindo o que ele considerava uma dependência excessiva do
Estado e lealdade a tradições inglesas ultrapassadas.70 Beeby reconheceu
estas dificuldades e sugeriu que, ao abordar essas questões, Clarke poderia
demonstrar sua “estimada opinião” enquanto “Autoridade real71 para os
Domínios”, tornando-se de fato “um Avaliador Geral72 muito necessário”.
Mais especificamente, Beeby argumentava que Clarke poderia ajudar a
“coordenar pesquisas em diferentes partes do Império”, com o auxílio de seus
“sumo-sacerdotes em Londres”.73 Clarke, todavia, preferiu a ideia de “traduzir”
instituições e em diferentes ambientes nacionais ao invés de simplesmente
transplantá-las, seguindo um minucioso estudo em cada país de suas próprias
condições e problemas.74
Durante sua viagem, Clarke entrevistou as autoridades das secretarias
estaduais de educação75, universidades, professores, cidadãos proeminentes,
e outros interessados em educação. Ele também fez discursos públicos
em Winnipeg, Auckland, Wellington, Christchurch, Dunedin, Brisbane,
Melbourne, Adelaide e Perth; debateu com grupos abalizados em quase todo
centro que visitou; e concedeu entrevistas para jornais em quase todas cidades
ao longo de sua rota. Ele concluiu, em seu relatório formal sobre a turnê, que
havia considerável consenso da necessidade de criação de instalações em
68. F. Clarke para F. Keppel, 13 jun. 1935 (Carnegie Corporation papers).
69. Conferir N. Alcorn, The Fullest Extent of his Powers: C.E. Beeby’s Life in Education
(Wellington: Victoria University Press, 1999), sobre a vida e carreira educacional de Beeby.
70. F. Clarke para C. Beeby, 25 jul. 1935 (NZCER papers, Wellington, New Zealand).
71. N.T.: No original “Royal Command”.
72. N.T.: No original, “Valuer General”.
73. C. Beeby para F. Clarke, 5 ago. 1935 (NZCER papers).
74. F. Clarke para C. Beeby, 11 ago. 1935 (ênfase no original) (NZCER papers).
75. N.T.: No original, “state departments of education”.
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Londres para estudos cooperativos “avançados”, e também que prioridade
deveria ser dada a homens e mulheres em meio de carreira que mostrassem
compromisso em moldar políticas educacionais. Ele considerava que o número
de estudantes avançados deveria ser mantido pequeno, enquanto, ao mesmo
tempo, o Instituto de Educação deveria nomear como professores poucos
homens com excelente desempenho e reputação em áreas especializadas
selecionadas, especialmente filosofia educacional, educação comparada,
história da educação, e economia da educação.76
Essas recomendações sugeriam uma clara ligação entre a criação de um
centro internacional de pesquisadores e associados em estudos educacionais,
e a formação de uma abordagem multidisciplinar do campo como um todo
que poderia atrair especialistas em uma ampla gama de disciplinas tais como
história, filosofia, sociologia e educação comparada. De fato, privadamente,
Clarke fez exatamente esta observação quando escreveu para Frank Tate na
Austrália, enfatizando a importância de, primeiro, criar duas ou três cadeiras
para pessoas chave e, segundo, fomentar e fortalecer laços permanentes com
pessoas no exterior o que estabeleceria uma demanda do exterior por estudos
avançados.77 Ao mesmo tempo, ele argumentava que apesar do quadro de
pessoal do Instituto precisar incluir indivíduos de várias partes do mundo, a
seleção não deveria ter base territorial, “um tipo de túnica de José, para incluir
um remendo para cada região interessada no projeto”. Preferencialmente
deveria ser “constituído para representar interesses diversos em educação
no geral, diferentes linhas de abordagem dos problemas”.78
Os pronunciamentos públicos de Clarke durante essa turnê revelaram
muito sobre suas prioridades. Por exemplo, em uma transmissão de rádio
em Wellington, Nova Zelândia, em julho de 1935, ele mencionou sua
intenção em ajudar a criar uma “Escola Superior para o estudo de problemas
educacionais em todo o Império e Commonwealth”. Ela focaria especialmente
em questões de “governança educacional”79, e no “estudo do comportamento
76. F. Clarke, Report on tour (1935) (Fred Clarke papers, Institute of Education London,
FC/1/59).
77. F. Clarke para F. Tate, 21 jun. 1936 (ACER papers).
78. F. Clarke para F. Keppel, 30 nov. 1934 (Carnegie Corporation papers).
79. N.T.: No original, “education statesmanship”.
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da organização e métodos educacionais na manutenção e enriquecimento
de nossa cidadania britânica comum através de todas as diversidades de
forma e expressão que ela assume no variado todo ao qual ela pertence”. Ele
expressou esperança de que seria organizado em Londres “um centro bem
equipado onde homens e mulheres de peso e compromisso em seu próprio
mundo educacional possam se reunir partindo de todo o Império e realizar
estudos comuns e cooperativos sobre os problemas comuns em uma base de
completa igualdade e liberdade”. Além disso, cada nação envolvida forneceria
uma contribuição distinta para esta visão global, empregando suas próprias
tradições culturais e políticas.80
A turnê também propiciou oportunidades para Clarke se preparar para
sua nova posição como conselheiro para estudantes estrangeiros no IOE. Ele
começou a desempenhar esse papel em fevereiro de 1935 e, antes de embarcar
em sua turnê em maio, organizou um seminário semanal, manteve debates
frequentes com alunos individualmente, e também planejou visitas para
alguns estudantes a escolas fora de Londres, que ofereciam aspectos úteis a
observação.81 Em colaboração com Nunn, criou uma “Divisão Estrangeira”82,
com Clarke assumindo responsabilidade geral por todos os estudantes quando
de seu retorno das viagens ao exterior para o ano acadêmico de 1935-36.
Havia ao redor de 17 estudantes no Departamento Colonial da Divisão e oito
bolsistas da Carnegie recrutados dos Domínios, além de vários estudantes
seniores envolvidos em estudos especiais ou matriculados no Mestrado ou
Doutorado. Um dos bolsistas da Carnegie começou o Doutorado enquanto
outro iniciou um curso de formação de professores.83
Depois que Clarke assumiu como diretor do IOE, decidiu manter sua
posição como conselheiro de alunos estrangeiros como um símbolo da
importância que ele atribuía a esse papel.84 Estudantes estrangeiros eram
encorajados a permanecer poucos períodos iniciais em Londres e então
viajar de modo que pudessem adquirir o que Clarke considerava como
80. F. Clarke, Wellington broadcast, 22 jul. 1935 (Clarke papers, FC/1/59).
81. F. Clarke, Report of adviser to oversea students, 30 set. 1935 (Carnegie Corporation papers).
82. N.T.: No original, “Oversea Division”.
83. F. Clarke, Grant from Carnegie Corporation: Report of Adviser to Oversea Students,
Session 1935-36 (Carnegie Corporation papers).
84. P. Nunn para F. Keppel, 20 mai. 1936 (Carnegie Corporation papers).
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“uma compreensão real do espírito e da estrutura gerais da vida e educação
inglesas”.85 No fim da sessão acadêmica de 1936-37 havia 107 estudantes
estrangeiros de todos os países registrados no Instituto, incluindo 24 da
Índia em cursos de formação de professores.86 Longas ausências causadas
por problemas de saúde obrigaram Clarke a transferir responsabilidades para
outros.87 Apesar disso, uma maior expansão da provisão estrangeira ocorreu
no final dos anos 1930, por exemplo por meio da criação da Agremiação
do IOE, aberta a qualquer estudante senior experiente para uma sessão
completa de estudos relevantes. Segundo Clarke, a Agremiação não envolvia
um curso definido, mas seria baseada nos interesses individuais dos próprios
alunos, no entanto, insistia que o trabalho nesse sentido seria desenvolvido
com “rigor incondicional” e que não haveria “recompensa para quem busca
diversão”.88 Em 1939, o Conselho Britânico também passou a apoiar estudantes
estrangeiros da Europa.
O papel continuado de Clarke como conselheiro de estudantes
estrangeiros, combinado com sua posição como diretor, também o ajudou
a identificar áreas potenciais de conhecimento especializado que requeriam
a indicação de profissionais experientes. Uma dessas áreas era inglês
como língua estrangeira, e uma vez mais ele solicitou o apoio da Carnegie
Corporation para ajudar a levar o projeto adiante.89 Tal auxílio foi previsto
como “possibilitando o início estabelecido de forma permanente com boas
garantias de crescimento e continuidade”.90 Ainda em 1939, o IOE foi realojado
em novos edifícios. Isto permitiu oferecer uma sala especial compartilhada aos
estudantes estrangeiros, promovendo envolvimento acadêmico e social, assim
como salas separadas para tutoria a todos os tutores da Divisão Estrangeira,
favorecendo maior densidade aos debates com estudantes estrangeiros.91
85. F. Clarke para Mr Lester (Carnegie Corporation), 11 ago. 1937 (Carnegie Corporation
papers).
86. F. Clarke, Grant from Carnegie Corporation: Report of Adviser to Oversea Students,
Session 1936-37 (Carnegie Corporation papers).
87. H. Hamley, Grant from Carnegie Corporation of New York: Report of the Acting Director
of the Institute of Education, session 1937-38, 21 jul. 1938 (Carnegie Corporation papers).
88. F. Clarke para F. Tate, 24 nov. 1938 (ACER papers).
89. F. Clarke para F. Keppel, 30 jun. 1939 (Carnegie Corporation papers).
90. Ibid.
91. H.R. Hamley, Report for 1937-38 (Carnegie Corporation papers).
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Clarke relatou que a presença de estudantes do Egito, Índia, África e outros
lugares auxiliou no desenvolvimento de um “formulário de saúde sobre
daltonismo”.92 A internacionalização dos estudos e pesquisas educacionais,
portanto, começou a refletir nas experiências diárias não menos que na
ideologia e política.
No começo da Segunda Guerra Mundial, o IOE foi temporariamente
realocado na University College Nottingham e isto, combinado com as
condições dos tempos de guerra, dificultou, em certa medida, trabalhos
no exterior. No entanto, continuou a existir “um contingente estrangeiro
considerável e variado, o bastante para manter nosso caráter” na opinião de
Clarke,93 e no fim do primeiro período em 1939-40, o número de estudantes
estrangeiros na residência temporária do Instituto chegou a 47. Os edifícios
da University College estavam lotados com o influxo de pessoal e estudantes
de Londres e alhures, mas o térreo de uma grande casa nas proximidades
foi alugado para o uso dos estudantes estrangeiros. De acordo com o
relatório de Clarke para a Carnegie Corporation sobre 1939-40, isto ajudou
a encorajar entre os estudantes estrangeiros “um espírito corporativo e uma
camaradagem compartilhada que era bastante marcante”.94 Uma biblioteca
estrangeira também foi gradualmente constituída ao longo desse período,
incluindo relatórios oficiais e um número de trabalhados históricos clássicos
para introduzir os estudantes de diferentes contextos e cursos aos sistemas
de educação ao redor do mundo.95 Enquanto isso, crescente interesse em
educação comparada levou à inclusão dos EUA e Domínios Britânicos em
uma disciplina optativa muito bem frequentada no curso de formação de
professores, ministrada por tutores com experiência em primeira-mão sobre
educação em diferentes países.96
Em 1945, Clarke renunciou à direção do IOE para poder assumir um
papel nacional como o primeiro presidente do Central Advisory Council
92. Ibid.
93. F. Clarke para F. Keppel, 29 out. 1939 (Carnegie Corporation papers).
94. F. Clarke, Report on the work of the Oversea Division, 1939-40, 18 out. 1940 (Carnegie
Corporation papers).
95. F. Clarke, Report to the Carnegie Corporation of New York on the session 1940-41, 21
nov. 1941 (Carnegie Corporation papers).
96. F. Clarke, Some recent and current activities [n.d.; 1941] (Carnegie Corporation papers).
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for Education (Inglaterra), mas tal era seu interesse permanente que ele foi
convidado a retomar a posição de meio-expediente que tinha inicialmente
ocupado como conselheiro de estudantes estrangeiros. Além disso, nos anos
logo após a guerra, o número de estudantes estrangeiros no Instituto atingiu
novos patamares devido ao crescimento das bolsas de estudo do Conselho
Britânico ao redor do mundo, um aumento no número de estudantes da
Índia (de 24 em 1939 para 50 em 1946-47), e um grande contingente de
estudantes da África. Seminários semanais eram realizados envolvendo
estudantes de diversas nacionalidades e abordando problemas do pós-guerra
em diferentes países, e também para “descrever e explicar os distintos aspectos
e instituições da educação inglesa”, com a ajuda de oradores externos.97 Clarke
observou com evidente satisfação que um grande número de estudantes
estrangeiros estava buscando graus mais avançados por meio do Mestrado e
Doutorado, e que estes cursos estavam sendo oferecidos por sete professores
de educação com dedicação exclusiva na University of London, especializados
em diferentes áreas: filosofia, psicologia, sociologia, história (no King’College
em Londres), educação comparada, educação nas colônias, e inglês como
língua estrangeira.98
Ao mesmo tempo que estava amplamente alinhado com a New Education
Fellowship e envolvido em suas conferências em várias ocasiões, Clarke
possuía outras formas de se engajar em contatos internacionais. Com o
apoio da Carnegie Corporation nos EUA e depois do IOE em Londres, ele foi
capaz de criar um campo internacional de estudos e pesquisas em educação
que fornece uma infraestrutura para revistas e livros assim como bolsas
de estudo e cátedras. De fato, ele foi incapaz de frequentar as conferências
da NEF realizadas na Austrália e Nova Zelândia em 1937 devido aos seus
novos compromissos no IOE enquanto diretor, mas isto não reduziu sua
capacidade de estar ativamente envolvido em atividades internacionais
localmente ou no exterior.99
97. G.B. Jeffrey, Progress report submitted to the Carnegie Corporation of New York on
the administration of the Carnegie benefaction and the work of the Overseas Divisions
generally session 1946-1947, 28 ago. 1947 (Carnegie Corporation papers).
98. F. Clarke, Report to the Carnegie Corporation, 1948-49 (Carnegie Corporation papers).
99. C.E. Beeby para F. Clarke, 24 mar. 1936; Clarke para Beeby, 20 mai. 1936 (NZCER papers).
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Conclusões
A internacionalização era claramente um tema-chave para Fred Clarke,
e ele fez uso de sua ampla experiência internacional e expertise para prover
as bases para a emergência de um novo Instituto de Educação localizado
em Londres, comparável em estatura internacional e reputação ao Teachers
College na Columbia University, Nova Iorque, e o International Bureau of
Education em Genebra. Estas são as origens de longa data das estratégias
institucionais de internacionalização duradouras do IOE, mantidas e
desenvolvidas em diferentes circunstâncias até o século XXI.100 De fato, foi a
aproximação de Clarke da internacionalização que ajudou a criar as condições
para sua contribuição para o que Thackray e Merton descrevem como
“constituição disciplinar”.101 No caso dos estudos e pesquisas educacionais,
isto foi talvez mais um campo multidisciplinar de estudo que uma disciplina o
que Clarke ajudou a criar no IOE, com ênfase na especialização em particular
de disciplinas como filosofia, história, sociologia, psicologia e educação
comparada aplicadas ao estudo crítico dos problemas educacionais. Ofereceu
um modelo dominante para a organização social dos estudos educacionais
na Grã-Bretanha na geração posterior à Segunda Guerra Mundial.102
Nas palavras de Teichler, a internacionalização, ou atividades
transfronteiriças, entre sistemas nacionais que se desenvolveram no período
entreguerras possuía, com base nestas evidências, uma natureza altamente
estratégica, alicerçada como estava na cooperação de indivíduos e instituições
bem posicionados na busca de objetivos estratégicos em comum. O apoio
financeiro da Carnegie Corporation, as oportunidades oferecidas pela
transição para a Commonwealth, o novo papel do IOE em Londres, tudo
isso foi instrumental na rápida institucionalização dos estudos e pesquisas
educacionais. A própria habilidade de Clarke associar-se a figuras tais como
100. Conferir também Aldrich, The Institute of Education 1902-2002, capítulo 11.
101. Thackray e Merton, “On discipline building”.
102. Conferir, por exemplo, J.W. Tibble (ed), The Study of Education (London: Routledge
and Kegan Paul, 1966); e também G. McCulloch, “’Disciplines contributing to education?’:
Educational studies and the disciplines”, British Journal of Educational Studies, 50, n. 1
(2002), 100-119; e G. McCulloch, “Education: an applied multidisciplinary field? The English
experience”, em Whitty e Furlong (ed.), Knowledge and the Study of Education, 211-29.
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Keppel, Kandel, Beeby e Tate, aprofundada pela sua “turnê mundial” de 1935,
promoveu o movimento de ideias através das fronteiras internacionais, a
mobilidade de estudantes e pessoal, e o estabelecimento de novos cursos. As
conferências internacionais da NEF também desempenharam um papel neste
processo e ajudaram na disseminação mais ampla das ideias progressivas,
apesar de que elas não foram centrais em vista da ampla gama de diferentes
meios dos quais Clarke dispunha para se conectar com colegas.
Estas atividades resultaram também em novas interações no âmbito
de instituições específicas, neste caso o IOE, à medida que a introdução de
estudantes e pessoal de diferentes países começou a encorajar novas práticas
educacionais e sociais. Antes dos governos nacionais e agências internacionais
ocuparem uma posição central e decisiva na internacionalização e globalização,
esses indivíduos e instituições já estavam fornecendo impulso significativo
a tais processos contínuos.103 O trabalho deles também tinha importância
social e política mais ampla, uma vez que promoviam por um lado um
lugar de liderança para a Grã-Bretanha em um contexto pós-imperial e
em uma ordem mundial em mudança, e por outro lado tradições e valores
comuns contra o perigo internacional posto pelo fascismo e pela guerra.
A Educação Nova, na medida que ajudava nestes desdobramentos mais
amplos, era simultaneamente um fator na manutenção das continuidades
e um estímulo às mudanças.

103. Conferir P. Scott (ed.), The Globalization of Higher Education (Buckingham: Open
University Press, 1998), e F. Maringe, N. Foskett (ed.), Globalization and Internationalization in
Higher Education: Theoretical, Strategic and Management Perspectives (London: Continuum,
2010) sobre a ascenção e desenvolvimento das atividades de agência governamental e internacional no fim do século.
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CAPÍTULO 4

Vertentes da Escola Nova em São Paulo: o “caso
microscópico” do Grupo Escolar Rural de Butantan
(anos 1930-1940)1

Ariadne Lopes Ecar
Diana Gonçalves Vidal

No jornal Correio Paulistano de 28 de dezembro de 1937, H. Bassi,
analisando os esforços para disseminação do ensino rural no Brasil,
considerou a experiência levada a efeito no Grupo Escolar Rural de Butantan
como um “caso microscópico” “frente ao problema nacional, e que por isso
não merecia todos aqueles louvores”.2 Na correlação que estabelecia entre
contenção do êxodo do campo e propagação do ensino rural, o trabalho
desenvolvido na escola primária paulista emergia para o autor como um caso
excepcional e isolado, de pouca utilidade para reverter a atração exercida
sobre as populações rurais pelas zonas urbanas. Com a lente ajustada para
o macro, Bassi não reconhecia a potencialidade daquela experiência.
1. A pesquisa que dá origem a este artigo contou com subsídio da FAPESP, projetos 2014/042384 e 2015/06456-1, e CNPq, processo 305639/2016-1. Uma versão ampliada deste artigo foi
publicada em inglês no dossier monográfico Rivista di Storia dell’educazione n. 1, 2018: Il
Campanile Scolastico: repensar la dimensión local en la investigación histórico-educativa.
2. “Um caso microscópico”, Correio Paulistano, 28 de dez., 1937.
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No entanto, ao reajustar as lentes e aproximarmo-nos ao micro, aquilo
que parecia desprezível despontou como rico disparador da compreensão
das lutas de representação sobre os significados de rural e campo nos anos
1930, das práticas de ensino rural e das disputas em torno da concepção de
educação rural no Brasil e no mundo.
Partindo assim de um “caso microscópico”, o Grupo Escolar Rural
de Butantan, e da prática pedagógica de Noêmia Saraiva de Mattos Cruz,
pretendemos esmiuçar os contornos de uma história da escola, retraçada
nos fazeres cotidianos da classe, em permanente diálogo com as dinâmicas
locais e nacionais e as tensões internacionais no cenário educacional.
Para tanto, tomamos a biografia de Noêmia Cruz como fio condutor
da narrativa. A instituição em que exerceu o magistério, as conferências que
proferiu, o livro que escreveu sobre sua prática, as fotografias que registrou de
atividades do Clube Agrícola e os recortes de jornal que colecionou constituem
elementos de uma trama, que se recompõem na associação com a história
da própria instituição e da região em que estava instalada. Simultaneamente,
este percurso dá visibilidade aos debates sobre o ensino rural e revela os
interesses em jogo no âmbito do controle social e das políticas públicas na
reconfiguração das relações de trabalho no campo.
No arquivo pessoal de Noêmia Cruz doado ao Núcleo de Documentação
do Instituto Butantan encontramos: Relatório do Clube Agrícola Escolar
(1934-1935); Livro de Atividades Rurais do Clube Agrícola (1934); atividades
dos alunos em cartazes com ilustrações (entomologia, sericicultura, apicultura,
horticultura e avicultura), todos de 1934; tradução do livro Elevação moral
e material dos camponeses de Mallart y Cutó, feita pela professora; o jornal
infantil Rumo ao Campo (1936 - fotocópia, 1941 - impresso); cadernos de
sericicultura (1937), puericultura (1937), avicultura (1938), horticultura (1939)
e jardinagem (1945); Livro de Registro das Árvores (1934); entre outros. Estas
fontes propiciam um maior entendimento do cotidiano escolar e da prática
pedagógica a partir da leitura dos sujeitos neles imbricados – professora e
alunos – e expandem o diálogo com a experiência, conectando o local (São
Paulo) ao global (Espanha).
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Utilizamos, ainda, os Anais das Conferências Nacionais de Educação, a
legislação educacional, jornais, periódicos e livros de educadores brasileiros
e estrangeiros contemporâneos à experiência do Grupo Escolar Rural de
Butantan. O procedimento tem permitido perceber a atuação de Noêmia
Cruz como apropriação das propostas sobre o ensino rural, que vinham sendo
gestadas desde o início do século XX no Brasil e outros países do mundo,
evidenciando a circulação internacional de ideias e práticas pedagógicas.
O período privilegiado pela pesquisa se estende de 1933 a 1943, momento
em que Noêmia Cruz atuou como professora e depois diretora da instituição,
mas se alarga tanto para anos anteriores quanto posteriores quando necessário
à construção do argumento. Como metodologia tomamos principalmente os
aportes de Carlo Ginzburg3 e Giovani Levi4 sobre a micro história e a exceção
normal, bem como os alertas de Michel de Certeau5 sobre a formalidade das
práticas e as apropriações e de Roger Chartier6 sobre lutas de representação.

Noêmia Cruz e o Grupo Escolar Rural de Butantan
As reformas educacionais realizadas na década de 19207 trouxeram novas
propostas para o ensino público, mas foi sobretudo a partir de 1927 com a
Reforma do Distrito Federal operada por Fernando de Azevedo8 que a Escola
Nova figurou como nomenclatura que agregava ensino à experiência dos
alunos. Entretanto, somente com a publicação do Manifesto dos Pioneiros
da Educação Nova ao Povo e ao Governo, em 1932, se configurou uma frente
de educadores conhecida por pioneiros da escola nova pela historiografia
da educação.9
3. Carlo Ginzburg, O fio e os rastros (São Paulo: Cia das Letras. 2007).
4. Giovanni Levi, Sobre Micro-história. em Peter Burke, A escrita da história: novas perspectivas (São Paulo: Editora da UNESP, 1992), 133-162.
5. Michel de Certeau, A invenção do cotidiano (Petrópolis, RJ: Vozes, 1995).
6. Roger Chartier, “O mundo como representação”, Estudos Avançados. [online] 5, no.11
(1991), 173-191.
7. Nos anos 1920, ocorreram reformas educacionais nos estados de São Paulo (1920), Ceará
(1922-1923), Bahia (1924), Rio Grande do Norte (1925-1928), Paraná (1927-1928), Minas Gerais
(1927-1928), Rio de Janeiro (1927-1930), e Espírito Santo (1928-1930).
8. Diana Vidal, “80 anos do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova: questões para
debate”, Educação e Pesquisa 1 (2013): 1-12.
9. Ibid.
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De acordo com Ecar10, naquela época havia duas propostas que
predominavam, disputavam iniciativas e se pretendiam originais, eram
elas as dos escolanovistas e as dos ruralistas pedagógicos. Essencialmente,
tais propostas tinham princípios e fins parecidos, pois baseavam-se no
interesse dos alunos prevendo o contato com a natureza, a observação
e o estudo como sustentáculos do trabalho produtivo e da formação do
cidadão. Diferenciavam-se no alcance geográfico, pois o ruralismo pedagógico
somente previa o fortalecimento das escolas localizadas no campo, enquanto
o escolanovismo defendia a escola única urbana e rural, adaptada à região
em que estava instalada.
Em meio a disputas, Sud Mennucci, professor, crítico literário, jornalista
e ruralista pedagógico convicto, assumiu a Diretoria de Ensino do Estado
de São Paulo em 1932, momento em que nomeou Noêmia Saraiva de Mattos
Cruz para trabalhar no Grupo Escolar de Butantan iniciando uma experiência
de ensino rural. Pela pesquisa realizada por Ecar11, não foi possível concluir
como Noêmia Cruz foi escolhida para encetar a prática de ensino rural, no
entanto, sabe-se que foi apresentada a Sud Mennucci pelo professor Horácio
Augusto da Silveira. O Grupo Escolar de Butantan estava localizado dentro do
Instituto Butantan.12 Substituía a Escola Isolada, criada em 1908, que atendia
a adultos e crianças, principalmente funcionários e filhos de funcionários
da instituição, e em 1926 tornara-se escola agrupada.13
A formação e o interesse de Noêmia Cruz por assuntos rurais
possibilitaram notabilizar-se como especialista. O Grupo Escolar de
Butantan foi ruralizado pelo Decreto n. 6.047, de 19 de agosto de 1933, sendo
denominado Grupo Escolar Rural de Butantan. A lei previa o funcionamento
10. Ariadne Lopes Ecar, Debates sobre ensino rural no Brasil e a prática pedagógica de
Noêmia Saraiva de Mattos Cruz no Grupo Escolar Rural de Butantan (1932-1943). (Tese de
Doutorado, Universidade de São Paulo, 2017).
11. Ibid.
12. O Instituto Butantan é uma instituição em funcionamento desde o fim do século XIX,
localizada na Capital paulista, e que se destaca por pesquisas e fabricação de soros e vacinas
combativos a pestes e doenças.
13. Escola isolada refere-se a uma unidade unidocente que congregava alunos ou alunas de
várias idades e séries sob a responsabilidade de um único professor ou professora. Escola
agrupada ou Grupo escolar constitui-se de uma unidade com classes organizadas por séries,
com um docente para cada série e um diretor ou diretora responsável pela administração
escolar.
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da escola de modo experimental, ou seja, Noêmia Cruz obteve autonomia
para realizar seu trabalho sem qualquer prescrição oficial.
A educadora iniciou o ensino rural com a turma do 3º ano masculino
e posteriormente expandiu-o a toda a escola.14 Desse modo, propôs aos
alunos a criação de um Clube Agrícola, associação na qual deveriam cultivar
flores, hortaliças e plantas, e criar abelhas, bicho-da-seda, coelhos, galinhas,
entre outras atividades. Primeiramente, os alunos escreveram uma carta
pedindo autorização aos pais, pois levariam os produtos para casa dando
continuidade ao aprendizado recebido na escola, enquanto Noêmia Cruz
escreveu à Dinorah Chacon, diretora do Grupo Escolar. Autorizados, deram
início às iniciativas do Clube Agrícola no dia 19 de novembro de 1933, e a
primeira atividade foi a criação de bicho-da-seda em sala de aula.
No começo de 1934, Noêmia Cruz fez a inscrição dos alunos interessados
na proposta, no Livro de Atividades Rurais, incluindo meninos e meninas
de outras séries de ensino da escola. No Livro constavam as atividades de
horticultura; jardinagem; avicultura; sericicultura; cunicultura; roças (arroz,
milho, feijão e soja); pomicultura; plantas de estufa (ornamentais); apicultura;
canaviais; e silvicultura. Inicialmente, os trabalhos eram coordenados pela
educadora, desenvolvidos na hora do recreio e antes e depois das aulas.
Posteriormente, de acordo com a professora, os alunos sentiram a necessidade
de estenderem as atividades para o horário letivo.
Segundo Noêmia Cruz, a proposta baseava-se na “pedagogia da ação”15,
uma apropriação da Escola Ativa. “A proposta de Escola Ativa [para a
educadora] envolvia o contato com a natureza, o cuidado de si e do outro,
o brincar, o incentivo à montagem de museu e biblioteca, as aulas-passeio e
os trabalhos com marcenaria e agricultura”.16 A pedagogia de Noêmia Cruz

14. No período, educação primaria era ministrada a crianças de mais de 7 anos nas escolas
isoladas em curso de 3 anos e nos grupos escolares em curso de 4 anos (Decreto n. 5.884,
de 21 de abril de 1933, institui o Código de Educação, Artigo 1º, cf. http://www.al.sp.gov.br/
repositorio/legislacao/decreto/1933/decreto-5884-21.04.1933.html).
15. Noêmia Saraiva de Mattos Cruz, Educação Rural: Uma aplicação do ensino rural na escola
primária Grupo Escolar de Butantan, (S. Paulo. Rio de Janeiro: Saber é Poder Editores, 1936).
16. Ariadne Lopes Ecar, Debates sobre ensino rural no Brasil e a prática pedagógica de Noêmia
Saraiva de Mattos Cruz no Grupo Escolar Rural de Butantan (1932-1943): 179.
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idealizava a formação do cidadão “patriota, forte e sadio”17em um momento
que, na política brasileira, crescia o apelo ao nacionalismo, vivenciado também
por outros países às vésperas da eclosão da Segunda Guerra Mundial.
Nesse período, intelectuais brasileiros passaram a questionar e, de
certa forma, a construir as “raízes do Brasil”, procurando valorizar produtos
regionais e afirmar que a formação do país tinha “origem” em três raças:
europeia, negra e indígena. A menção ao cidadão “forte e sadio” por Noêmia
Cruz significava incentivar práticas de higiene corporal, incluindo alimentarse de forma saudável e a aquilatar o saber médico como o único capaz de
garantir saúde aos indivíduos. A alusão à “força” denotava a valorização da
ciência eugênica para formação de uma “raça” robusta, vigorosa e potente.
O ensino rural para Noêmia Cruz oportunizava à criança “observar,
abstrair e generalizar”.18 Na visão da professora, ao observar e interagir com
a natureza, a criança se reconhecia como ser vivo atuante no ambiente,
prezando pela região, pelo solo, enaltecendo a agricultura como a base
para o progresso do país. Para a educadora, o ensino rural fazia “[...] uma
verdadeira reforma na mentalidade do nosso povo e a sua ação benéfica,
começando pelo esquecido sertanejo de agora, atingirá todos os setores da
vida do país, dando-lhe, justamente, o que lhe falta para segurança do nosso
futuro e da grandeza do Brasil”.19
Uma inovação na experiência de Noêmia Cruz foi atrelar o ensino rural
aos conteúdos do ensino primário oficial do Estado de São Paulo, mesmo
estando em uma escola experimental. Enquanto alunos e alunas separavam os
alimentos das aves, a professora propunha a pesagem, ensinando desse modo
o tema “pesos”. Em uma ocasião, Noêmia Cruz estava com sua turma em sala
de aula quando um dos alunos percebeu que as abelhas que criavam deixaram
a colmeia para pousarem no cipreste. A professora aproveitou o momento
para apresentar aos alunos o interior de uma colmeia, mostrando-lhes de
forma prática o que vinha ensinando sobre abelhas. Os alunos escreveram um
texto relatando o ocorrido exercitando a escrita de acordo com o conteúdo
17. Noêmia Saraiva de Mattos Cruz, Educação Rural: Uma aplicação do ensino rural na escola
primária Grupo Escolar de Butantan, (S. Paulo. Rio de Janeiro: Saber é Poder Editores, 1936), 7.
18. Ibid. 16.
19. Ibid. 8.
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de “Linguagem”. Outros exemplos evidenciavam a interligação entre a prática
do Clube Agrícola e o currículo oficial, demonstrando como a professora
traduzia a Escola Ativa em sua atuação cotidiana em classe.
A ação de Noêmia Cruz não configurou uma experiência única, antes foi
uma síntese de empreendimentos realizados para ampliação do ensino rural
no momento em que o Brasil buscava destacar-se como país proeminente
na área agrícola. Divulgou seu trabalho, dentre outros, em 1934, no Primeiro
Congresso de Ensino Regional na Bahia; em 1939, quando representou o
Estado de São Paulo no Congresso de Ensino de Minas Gerais e em 1942,
no Oitavo Congresso Brasileiro de Educação. A repercussão que obteve lhe
rendeu o convite para organizar o ensino rural da cidade de Juiz de Fora, no
Estado de Minas Gerais, em 1939. Com a criação da Assistência Técnica do
Ensino Rural no Departamento de Educação de São Paulo, em 1943, assumiu
o cargo de Inspetora do Ensino Rural, chegando à chefia da seção em 1950.
Assim, da dimensão local, o trabalho como professora em uma escola do
bairro rural de Butantan, a educadora chegou ao poder executivo, alargando
a alçada de sua atuação para a cidade de Juiz de Fora e, posteriormente, a
todo o Estado de São Paulo.
Apesar da experiência de Noêmia Cruz destacar-se como iniciativa
interdisciplinar, não ocorreu isoladamente. De acordo com Moraes20, em
1933, São Paulo tinha 22 grupos escolares rurais em funcionamento, destes
21 estavam localizados no interior do Estado. Nessa década, para o ensino
primário nas zonas rurais “as legislações previam o contato com a natureza,
o cultivo da terra, o conhecimento e a valorização da região em que os
alunos viviam, a aquisição de hábitos higiênicos e morais, e, com isso, a
fixação das famílias em sua localidade”.21 Estes princípios foram reforçados
por Noêmia Cruz em seu livro Educação Rural22, no qual “abordava o “amor
a terra”, a “cooperação”, “o cuidado com o corpo” e o “aprender fazendo”
20. Agnes Iara Domingos Moraes, Ensino primário tipicamente rural no Estado de São Paulo:
um estudo sobre as Granjas Escolares, os Grupos Escolares Rurais e as Escolas Típicas Rurais
(1933-1968) (Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual Paulista, 2014).
21. Ariadne Lopes Ecar, Debates sobre ensino rural no Brasil e a prática pedagógica de Noêmia
Saraiva de Mattos Cruz no Grupo Escolar Rural de Butantan (1932-1943): 67
22. Noêmia Saraiva de Mattos Cruz, Educação Rural: Uma aplicação do ensino rural na escola
primária Grupo Escolar de Butantan, (S. Paulo. Rio de Janeiro: Saber é Poder Editores, 1936).
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como características de uma escola de zona rural. O “aprender fazendo” era
apresentado como base de seu trabalho.23
Tais características também estavam presentes na tradução feita pela
educadora do livro La elevación moral y material del campesino, de José
Mallart y Cutó, publicado em 1933 em Madri pela Gráfica Mundial.24 A
educadora em sua experiência, dialogou com Mallart y Cutó no tocante à
necessidade de ruralizar o ensino primário e de utilizar a silvicultura para
reflorestamento de áreas devastadas e a festa das árvores para enaltecimento
da terra e da vida. De igual modo, é perceptível a menção a outras teses do
livro quando a educadora tratou da elevada inteligência do campesino e do
trabalho como reverberação da sociedade organizada, a exemplo da tese
proferida no Oitavo Congresso Brasileiro de Educação, em 1942.

Circulação internacional das ideias pedagógicas sobre ensino
rural
José Mallart y Cutó, único autor estrangeiro citado por Noêmia Cruz,
nasceu na Espanha em 1897. Cursou o magistério na Escuela Normal de
Maestros (1911-1915) e, em seguida, frequentou o Instituto Jean Jacques
Rousseau, colaborando com Édouard Claparéde e tendo aulas com Pierre
Bovet, Lutoslawski e Pillard y Malsch.25 O autor espanhol recebeu convite
da Editorial Labor para “exponer lo más moderno de la aplicación de la
Ciencia de Educación”26 e o resultado foi a publicação, em 1925, do livro
Educación Activa. A obra rapidamente chegou ao Brasil, distribuída pela
Livraria Editora Freitas Bastos, no Rio de Janeiro, e pela Livraria Lealdade,
em São Paulo. Em anúncio publicado no jornal A Gazeta, de São Paulo,
em 1931, o livro era vendido por 8$000.27 Mesmo antes disso, a Biblioteca
23. Ariadne Lopes Ecar, Debates sobre ensino rural no Brasil e a prática pedagógica de Noêmia
Saraiva de Mattos Cruz no Grupo Escolar Rural de Butantan (1932-1943): 67.
24. Francisco Pérez Fernández, “José Mallart en la psicología española: balance de una
andadura intelectual”, Revista de psicología general y aplicada: Revista de la Federación
Española de Asociaciones de Psicología, vol. 56 (2003): 155.
25. Ibid. 155.
26. José Maria Padilla e Juan Antonio Huertas, “Un análisis situado de la producción
intelectual de José Mallart”. Revista de História de la Psicología, vol 20. n. 3-4 (1999): 343.
27. Anúncio em A Gazeta, 16 de jun., 1931, 6.
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dos Professores do 2º. Distrito do Rio de Janeiro registrava o volume como
parte do seu acervo.28
De fato, a obra teve impacto na reflexão de educadores brasileiros
e referências a ela circularam em jornais do Rio de Janeiro, São Paulo e
Paraná, dando subsídio à argumentação em defesa do Ensino Ativo. Na
seção Página da Educação, do Diário de Notícias, em 15 de agosto de 1930,
Attilio Vivacqua, reformador da instrução pública do Espírito Santo, remetiase a Mallart y Cutó e explicitamente ao livro Educación Activa como um
dos arcabouços teóricos do plano implementado no Estado em 1929. José
Vitorino, ao discorrer sobre a “Escola Moderna e a Política”, retomava o autor
espanhol para abordar as mudanças implementadas por Annibal Bruno na
Diretoria Técnica de Educação de Pernambuco.29
Outros livros de Mallart y Cutó também foram disponibilizados no
Brasil quase que imediatamente ao seu surgimento na Espanha. A Gazeta, na
edição de 9 de julho de 1931, sob o instigante título “Escola Nova: interessante
e util collecção de livros destinados ao professorado”, indicava a leitura de
La escuela del trabajo, lançado em 1928 na Espanha.30 O tema estava em
evidência e a obra foi de pronto incorporada à literatura nacional. Ariosto
Espinheira, em artigo intitulado “Escola Activa ou do Trabalho”, publicado
na Página da Educação em 1931, retomava o autor espanhol para afirmar
que “a introdução da ideia do trabalho na educação é uma consequência
lógica da civilização”.31
De acordo com Pérez Fernández32, Mallart y Cutó em associação a outros
havia criado o Comité Nacional de Organización Científica del Trabajo, em
1928, e ficado à frente da Revista de Organización Científica.33 Em 1932, foi
28. Jornal Do Brasil, 24/04/1931, 17.
29. Diário De Notícias, 15/08/1930, 5.
30. “Escola Nova: interessante e util collecção de livros destinados ao professorado”, A
Gazeta, 09/07/1931, 6.
31. Diário De Notícias, 07/01/1931, 7.
32. Francisco Pérez Fernández, “José Mallart en la psicología española: balance de una
andadura intelectual”, Revista de psicología general y aplicada: Revista de la Federación
Española de Asociaciones de Psicología, vol. 56, (2003), 149-156.
33. O tema da organização científica do trabalho é de grande relevância para o período e
merece ser aprofundado. Lamentavelmente, nos limites deste artigo não é possível realizá-lo.
No entanto, desejamos registrar que a questão não se limita à Espanha, ao contrário, tem
adeptos no Brasil, dentre eles o famoso educador escolanovista Manuel Bergström Lourenço
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nomeado Inspector de Escuelas de Trabajo pelo Ministério da Educação e,
em 1934, chefe da Sección Pedagógica do Instituto Nacional de Reeducación
Profesional. Durante esse período publicou, dentre outros, La elevación
moral y material del campesino (1933) e Organización científica del trabajo
agrícola (1934).34
Da primeira obra, temos notícia pela tradução feita por Noêmia Cruz.
O livro estava dividido em quatro partes. A primeira, problematizava o
êxodo rural na Espanha, tratando da ruralização das escolas primárias, do
reflorestamento, bem como da silvicultura; a segunda discutia questões
sobre trabalho, formação profissional e especialização do trabalho agrícola;
a terceira abordava a valorização do “superdotado” no campo; e a quarta
discorria sobre a organização científica do trabalho, enfatizando a criação
de instituições escolares, incluindo festas das árvores, silvicultura e o clube
de jovens.
Sobre Organización científica del trabajo agrícola, remissões emergem
nos jornais brasileiros e registros de aquisição são localizáveis em bibliotecas
voltadas à formação docente a exemplo do que ocorreu com Educación Activa.
Em junho de 1935, na seção Bibliografia d’ O Campo, do Rio de Janeiro,
portanto logo após sua publicação na Espanha em 1934, a obra recebeu uma
resenha.35 Na coluna Exposição de Motivos do Jornal do Commércio, de 12
de dezembro de 1935, o Ministro da Agricultura, Odilo Braga, referiu-se ao
projeto de lei sobre a padronização progressiva e compulsória dos produtos
agropecuários destinado à exportação citando o título de Mallart y Cutó para
justificar a necessidade de uma organização mundial da produção agrícola,
a partir do diagnóstico de uma patente mundialização da economia.
Transitando nos territórios da educação, da organização científica
do trabalho e da agricultura, José Mallart y Cutó, a despeito de seu quase
total esquecimento nos dias atuais, foi autor ativado como argumento de
legitimidade nas disputas sobre as temáticas no Brasil na década de 1930. O
Filho, que teve papel fundamental na criação do Instituto de Organização Racional do
Trabalho em São Paulo, em 1931, e promoveu a Jornada de Economia Rural em 1941 e a
Segunda Jornada de Economia Rural em 1942-1943.
34. Ibid., 155.
35. “Bibliografia”, O Campo, junho de 1935, 68.

100

DIANA ESCOLA NOVA.indb 100

06/02/2020 10:53:24

contato de Noêmia Cruz com sua obra pode ter se dado localmente, posto
que estava presente em bibliotecas e emergia citada em textos voltados ao
professorado paulista e carioca, principalmente, mas não apenas. No entanto,
as problemáticas que o autor espanhol abordava não eram locais. Ao contrário,
endereçavam-se a um debate que atravessava fronteiras, cruzando vários
países do globo, e que apresentava perspectivas contrastantes acentuadas à
medida que os contornos políticos da Europa sofriam transformações com
o desenrolar da década de 1930.
De acordo com José Maria Hernández Díaz36, com a ascensão do
franquismo em parte de Espanha em 1936 e, com o final da guerra civil
espanhola, em 1939 em todo país, ocorreram mudanças significativas na
arena educativa. Em sua interpretação,
O regime político franquista retoma o discurso da ruralidade, como
expressão de sobrevivência ideológica (os valores mais profundos do
patriotismo e da religião encontram-se nas famílias camponesas), bem
como de sobrevivência social e económica, pois, após a guerra civil,
não se encontram bens de consumo nas cidades e as pessoas apenas
podem sobreviver e pouco mais do que mitigar a fome.37

O caso da Espanha é paradigmático, mas não isolado. A tensão entre
a concepção de educação rural assentada nos primados da Escola Ativa e o
crescente fomento aos nacionalismos também emergiu no debate em terras
brasileiras sendo acirrado a medida que a década de 1930 avançava como será
explicitado no próximo item. Esteve presente ainda em debates em outros
países. Esta dimensão é perceptível ao folhear as páginas do periódico The
New Era, órgão oficial da New Education Fellowship (NEF), conhecida ainda
como a Ligue Internationale Pour L’Education Nouvelle (LIEN).
Criada em 1921 com o objetivo de reunir pessoas, das mais diversas
orientações, desde professores a leigos interessados em assuntos educacionais,
que partilhassem da crença de que os problemas que ameaçavam a civilização
fundavam-se nas relações interpessoais e que apenas a educação de homens
36. José Maria Hernández Díaz, “A Escola Rural em Espanha na primeira fase do franquismo
(1939-1951)”, Revista Lusófona de Educação, (2008), 65-78.
37. Ibid. 66.
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e mulheres para um mundo em permanente mudança poderia alterar este
quadro, primou pela disseminação de ideias e práticas associadas aos
princípios da Escola Nova. Tinha entre seus fundadores Ad. Ferrière e
entre os periódicos associados, além de The New Era, Pour L’Ere Nouvelle,
vinculado ao Instituto Jean-Jacques Rousseau, onde Mallart y Cutó fez seus
estudos entre 1915 e 1916.
O número dedicado a publicar as atas do Congresso realizado pela NEF
na Nova Zelândia, em 1937, é particularmente instigante. Reunindo delegações
da Áustria, Canadá, Dinamarca, Inglaterra, Japão, Escócia, África do Sul, Suíça
e Estados Unidos da América, além de educadores provenientes de outras
nações, abordou os seguintes temas: “curriculum and examination reform,
psychology and child development, elementary and secondary schooling,
adult and university education, rural education and teacher training”.38
Acerca da educação rural, o periódico The New Era coligiu os papers de
representantes dos Estados Unidos, Alemanha, Tchecoslováquia, Inglaterra,
Austrália, África do Sul, Japão e Índia.39 Na sua maioria se constituíam de
relatos de experiências levadas a cabo em seus países, de modo similar ao
que Noêmia Cruz fez ao frequentar congressos no Brasil. A Editorial Note,
não assinada, mas possivelmente de autoria de Beatrice Ensor, editora do
periódico40, distinguia duas tendências contemporâneas da educação rural.
Uma é centralizada, para construir escolas maiores alimentadas a
partir de áreas maiores, permitindo assim melhores acomodações e
equipamentos, professores melhor remunerados e uma gama mais
ampla de assuntos e interesses. A outra é remodelar a velha escola da
pequena aldeia em algo mais de acordo com o espírito moderno.41

38. Jane Abbis, The “New Education Fellowship” in New Zealand: Its Activity and Influence
in the 1930s and 1940s. New Zealand Journal of Educational Studies, Vol 33, n. 1, (1998), 81-93.
39. The New Era, Vol. 9, n. 4, apr., 1938.
40. A revista tinha por editor assistente P. Volkov. No entanto, como no corpo da Editorial
Note, há referência explícita à vivência do autor na África do Sul e como Beatrice Ensor havia
mudado sua residência para o país africano à época, estima-se que fosse ela a responsável
pelo texto.
41. Ibid., 89.
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Para a autora, os exemplos da Inglaterra e da Tchecoslováquia
explicitavam estas duas vertentes e ofereciam subsídios para a compreensão
das possibilidades educacionais de cada uma delas. Sobre a educação rural
na Alemanha, tecia as seguintes considerações:
O artigo da Alemanha faz uma leitura interessante, embora inquietante,
ao mostrar abertamente o que pode e está sendo feito na educação rural
alemã para fomentar um espírito nacional. (…) O experimento alemão,
apesar de fazer uso de muitas das técnicas da Nova Educação, está
condicionando a criança a um sistema social no qual não há liberdade de
pensamento para o indivíduo e, consequentemente, nenhuma verdadeira
plenitude de vida.42

Para concluir, discorria sobre a África do Sul, expondo sua própria
experiência. Identificava a forte influência das professoras primárias nas
pequenas escolas rurais e a importância delas no trabalho com a terra como
valor pedagógico. Destacava que,
Novas variedades de trigo e diferentes tipos de fertilizantes para batatas,
e vários métodos de poda e pulverização de árvores frutíferas foram
experimentados. Agricultores práticos aqui me disseram que aprendem
muito com seus filhos. Os vegetais são vendidos e o dinheiro assim
obtido comprou livros.43

As duas tendências identificadas pela editoria do The New Era não
eram novidade. Ao contrário, expressavam correntes distintas existentes no
âmbito educacional e repunham um debate que remetia aos anos iniciais da
década de 1930. Em 1932, no volume da revista Pour L’Ere Nouvelle dedicado
à educação na França e preparatório às discussões do Congresso da NEF a
ocorrer em Nice, naquele mesmo mês de julho, P. Barrier, inspetor acadêmico
adjunto ao Diretor de Ensino Primário do Ministério de Educação Nacional,
explicitava uma ação metódica em curso na França para adaptar a educação
às necessidades rurais.44
42. Ibid.
43. Ibid.
44. Pour L’ere Nouvelle, 11, nr. 79, Juillet, (1932), 175-176.
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De acordo com o inspetor, três eram as causas da iniciativa, que
enviavam a primados pedagógicos, econômicos e sociais. No que concerne
ao primeiro, estavam a exigência de uma aproximação entre a escola e o
mundo real vivido pelos alunos e os apelos do ensino concreto. Do ponto
de vista econômico, havia a necessidade de municiar o produtor rural com
técnicas mais avançadas e científicas de cultivo dos campos. Por fim, a razão
social encontrava amparo na prevenção ao êxodo rural. Para tanto, previa-se
a extensão da escolaridade até os 14 anos, com a introdução de um curso
primário superior, que associasse cultura geral a conhecimentos teóricos
e práticos de interesse rural. Aos meninos, preconizava-se o trabalho no
jardim escolar e nos campos de demonstração; às meninas, a cultura do tricô,
culinária e economia doméstica rural, além do ensino avançado de higiene e
puericultura. Por fim, defendia cursos complementares pós-escolares sobre
agricultura e economia doméstica rural, de caráter teórico e prático, àqueles
que não pudessem seguir o curso primário superior.
Reunindo educadores majoritamente da Inglaterra, dos Estados Unidos,
Alemanha e França, o Congresso de Nice acolheu delegados de 53 diferentes
países e teve como tema “Education in a changing society”.45 Seis meses após
sua realização, a Pour L’Ere Nouvelle, em edição que compilava os resultados
do certame, trazia outro artigo sobre educação rural na França, assinado
por M. Roger e intitulado “Une révolution nécessaire à l’école rurale”.46 Nele,
o professor primário de Camphin-en-Pélève discorria longamente sobre
as vantagens do agrupamento das escolas primárias rurais como modo de
superar as desvantagens para os alunos de terem um único professor, de
frequentarem instalações pequenas e conviverem com colegas de várias
idades e níveis de aprendizado. Defendia a criação do que denominou de
“cidade infantil”, composta por atelier, campos, jardins, terrenos de jogos,
piscinas de natação, estábulos e tudo o mais que pudesse ser disponibilizado
aos alunos, constituindo um centro intelectual de formação da infância rural.

45. Kevin J Brehony, “A new education for a new era: the contribution of the conferences of
the New Education Fellowship to the disciplinary field of education 1921-1938”, Paedagogica
Historica, 40:5-6: 750. (2004).
46. Pour L’Ere Nouvelle, 11, n. 83, Déc. (1932).
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A experiência iniciada por Noêmia Cruz no Grupo Escolar de Butantan,
em 1932, estava afinada à segunda das tendências identificadas acima de
substituição das escolas isoladas pelas agrupadas e repunha argumentos
apresentados pelo educador francês em Nice no mesmo ano, evidenciando
conexões entre as dimensões locais e transnacionais no que concernia à
educação rural e à circulação internacional de teorias e práticas educativas.
A preocupação com o incentivo ao patriotismo deixava entrever também
as representações concorrentes sobre ensino rural nesses que podem ser
considerados “extremos anos 1930”, posto que inflexões do final da década
constituíram-se quase em antípodas do que era preconizado nos anos iniciais.

O ensino rural e exacerbação dos nacionalismos
Kevin Brehony47, ao analisar a trajetória da New Education Felowship
entre 1921 e 1938, sustenta que, nos 1930, duas fases podem ser distinguidas.
A primeira começa exatamente com o Congresso de Nice e se estende até
1936. A segunda coincide com a eclosão da Segunda Guerra Mundial e se
explicita no Congresso da Nova Zelândia de 1937. Argumenta Brehony que
Nice representou um turning point na história da NEF. Refere-se “aos novos
princípios que já haviam aparecido na The New Era e que foram discutidos na
conferência. Mudava-se a ênfase do indivíduo para as necessidades sociais”.48
A alteração teve como efeito uma diminuição do interesse pela psicologia e
psicanálise e foi impulsionada, de acordo com Ray Hemmings, “como uma
resposta às esperanças frustradas pela chegada ao poder de Stalin na URSS
de um lado e a “infiltração” e “virtual tomada” da NEF por um número de
professores do outro”.49
Em 1937, a Fundação Rockefeller suspendeu o apoio financeiro que
concedia à NEF, instaurando uma crise na Fellowship. A seção inglesa,
entretanto, continuou ativa e manteve o evento programado para Nova
Zelândia. Os trabalhos do Congresso, por um lado, demonstraram a incidência
47. Kevin J Brehony, “A new education for a new era: the contribution of the conferences of
the New Education Fellowship to the disciplinary field of education 1921-1938”, Paedagogica
Historica, 40:5-6: (2004).
48. Ibid., 750.
49. Ray Hemmings, Children´s freedom (New York, 1973), apud Kevin Brehony, Ibid, 750.
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crescente da discussão acadêmica aprofundando a profissionalização dos
membros e o alijamento, iniciado em 1932, dos contingentes leigos que
haviam contribuído com a criação da entidade. Por outro lado, explicitavam
que a alteração de ênfase do individual para o social perceptível em Nice
havia se desdobrado na promoção dos nacionalismos extremos, no que foi
considerado por Ensor, na Editorial Note, como uma educação onde não
existe “liberdade de pensamento para o indivíduo e, consequentemente,
nenhuma plenitude de vida”.50
Se não se pode desconectar a experiência de Noêmia Cruz iniciada
em 1932 em São Paulo de iniciativas similares ocorridas em outros países;
tampouco se pode deslindar os novos rumos trazidos pela Segunda Guerra na
reorganização das relações de poder no mundo do contexto brasileiro. Não
apenas, em 1937 se iniciou no Brasil o governo autoritário de Getúlio Vargas,
estendendo-se até 1945, como este estado de exceção flertou abertamente
com as nações do Eixo.
Logo após o golpe que o levou a presidência e inaugurou o “Estado
Novo”, Vargas dissolveu o Congresso Nacional e aboliu os partidos políticos.
A integração territorial foi uma das propostas que acionou com o objetivo
de nacionalização do país. A conquista do Oeste brasileiro, considerado
como Eldorado, deveria conjugar povoamento e acesso aos recursos naturais
das zonas rurais, aumentando a prosperidade da nação. A “Marcha para o
Oeste”, como ficou conhecido o movimento, constituiu-se em uma política
de ocupação do interior, com vistas a integrar as regiões brasileiras, garantir
a unidade nacional e formar o brasileiro. A essa política se associaram outras
de matriz eugênica e higiênica e de controle social por meio da escola rural,
dando início ao processo de nacionalização compulsória do ensino no Brasil.
A política de interiorização incluía também a construção de hospitais e
ferrovias e materializou-se na inauguração da cidade de Goiânia, localizada no
planalto central. Para comemorar o acontecimento, a Associação Brasileira de
Educação (ABE) promoveu o Oitavo Congresso Brasileiro de Educação de 19 a
27 de julho de 1942, tendo o ensino rural como temática principal. Os debates
versavam sobre as diferentes acepções de zonas rurais (nas cidades e vilas do
50. “Editorial Note”, The New Era, Vol. 19, n. 4, Apr., (1938), 89.
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interior, nas áreas comuns, de imigração e do alto sertão) e as experiências
realizadas nesses locais. Como conclusões, afirmou-se, primeiramente, o
entendimento de que escolas urbanas e rurais se constituíam em modalidades
de um gênero comum e não duas categorias distintas, o que reforçava as
imposições decorrentes das leis de nacionalização do ensino, ao mesmo
tempo aumentando a centralização da política educacional e promovendo
a uniformidade cultural, por meio da educação cívica, celebração pública
das datas nacionais, ensino em língua portuguesa e geografia e história
pátrias. Em segundo lugar, reiterou-se a importância da educação sanitária,
prevenção de doenças e melhoramento da raça por meio da alimentação e
da atividade física, com clara inflexão eugênica.
Noêmia Cruz participou desse Congresso como membro da delegação
do Estado de São Paulo, apresentando a tese intitulada “A educação rural
nas zonas rurais comuns”. Nela, argumentou que o ensino rural deveria
interligar o programa de ensino oficial aos conteúdos rurais, com o propósito
de “cultivar o amor e o respeito dos alunos pela natureza e formar o futuro
cidadão nacional”.51
Assim a educadora definia a sua proposta pedagógica,
Com efeito, a disciplina da ação, essa disciplina, formadora do caráter,
tem nas práticas agrícolas a forma mais simpática, adequada e proveitosa,
a forma mais completa de se educar a criança, pois corresponde à sua
cultura integral, sob o estímulo poderoso das necessidades espirituais,
físicas e normais. Cultura integral, sim, - porque as práticas agrícolas
além de exercitarem a inteligência colocando em atividade a atenção, a
observação, o raciocínio - dando lugar à comparação e ao julgamento,
estabelecendo a experiência, desenvolvem uma cultura física no melhor
dos ambientes: em pleno sol e ao ar livre. Desenvolvem uma cultura
moral, que fortifica o espírito de ordem, o hábito de observação, a
reflexão, a prudência, a previsão, a vontade firme, a energia, a afeição
ao trabalho - valores estes que emergem da luta consciente do homem

51. Ariadne Lopes Ecar, Debates sobre ensino rural no Brasil e a prática pedagógica de Noêmia
Saraiva de Mattos Cruz no Grupo Escolar Rural de Butantan (1932-1943): 101.
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com a natureza e que infundem um respeito infinito pela obra criadora,
inimitável de Deus.52

Para Noêmia Cruz, a escola rural representava um vetor para a volta
das populações ao campo, revertendo os efeitos danosos do êxodo rural.
Seu argumento se afinava ao dos grandes proprietários rurais defensores
da intervenção econômica do Estado. Simultaneamente, alinhava-se às
políticas higiênicas e de disseminação dos valores patrióticos, em consonância
aos novos rumos que o debate sobre o rural tinha assumido no final dos
anos 1930, sem descurar de observar os preceitos da Escola Ativa. Operava,
assim, em uma zona de fronteira, mesclando representações concorrentes
de ensino rural e negociando significados em um momento delicado da
política nacional.

Considerações finais
Este artigo começou pela apresentação da experiência que a educadora
brasileira Noêmia Saraiva de Mattos Cruz iniciou no Grupo Escolar Rural
de Butantan em 1933. Finalizou fazendo referência às posições defendidas
pela professora no Oitavo Congresso Brasileiro de Educação, ocorrido em
1942, em Goiânia. Na construção da argumentação, no entanto, partiu de
caso específico que se tornou mote para uma incursão não apenas no cenário
da educação rural paulista, como brasileira e, mesmo, internacional. As
discussões nos levaram a regiões distantes como a Nova Zelândia, França
e Espanha e de volta ao Brasil e a São Paulo.
Nesses percursos, entramos em contato com as muitas representações
sobre o ensino e a escola rural concorrentes sincrônica e diacronicamente,
nas fortes mudanças operadas no que denominamos de “extremos anos 1930”,
inspiradas pelas reflexões de Eric Hobsbawm.53 Pretendemos capturar o
âmbito dos debates e demonstrar os contornos que assumiram sem estabelecer
uma única acepção de ensino rural, nem um conceito preponderante. A
52. Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística, Anais do Oitavo Congresso Brasileiro de
Educação (Goiânia: 1944), 170.
53. Eric Hobsbawm, Era dos Extremos - O Breve Século XX 1914/1991 (São Paulo: Cia das
Letras, 1994).
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literatura não permite avançar nessa direção, seja porque a realidade rural
variava muito de país a país, seja porque nos discursos se imiscuem referências
ao ensino e à escola rural. Nem sempre se tem clareza de que se é a situação
geográfica da escola que singulariza a expressão rural ou se é a modalidade
do ensino que o faz.
Essa indeterminação desponta na escrita dos educadores nacionais
e estrangeiros e o rápido avanço dos eventos políticos na década de 1930
deixou pouca margem para que as percepções fossem dirimidas, posto que
capturadas pelas propostas nacionalistas e eugênicas fortalecidas com a
eclosão da Segunda Guerra Mundial. O campo é simultaneamente o lugar da
promoção do novo cidadão nacional sadio e forte e o berço das tradições; o
lugar do atraso econômico e do vazio populacional a ser ocupado; o espaço
a ser reconquistado como fonte de recursos e condição de vida aprazível.
Nesse panorama se confundem antigas prédicas rousseauneanas e novas
utopias pedagógicas.
Se os fios que fomos tecendo nos levaram à composição dessa enorme
tapeçaria, temos clareza de que foi à custa de cada ponto dado, dos casos
microscópicos que pusemos em relação. Para tanto, exercitamos a compreensão
de que “toda configuração social é o resultado da interação de incontáveis
estratégias individuais: um emaranhado que somente a observação próxima
possibilita reconstituir”.54 O Grupo Escolar Rural de Butantan funcionou como
a exceção normal, o disparador que nos permitiu operar pela anomalia, e
não pela analogia dos discursos. O resultado não afirma uma definição única
de ensino rural, mas um conjunto facetado de entendimentos, modulados
ao longo dos anos 1930 pelas pressões políticas e econômicas, ao mesmo
tempo consensuais e contraditórios.
É ainda preciso enfatizar que Noêmia Cruz permaneceu como diretora
do Grupo Escolar Rural de Butantan até 1943, portanto, durante praticamente
todo o período mais opressivo do Estado Novo no Brasil. Da mesma forma,
Mallart y Cutó continuou como funcionário da Seção Pedagogia do Instituto
Nacional de Reeducação Profissional, entre 1934 e 1942, apesar de acusado de
colaborador de levante do Ejército Rojo e de ter sofrido processo de depuração.
54. Carlo Ginzburg, O fio e os rastros (São Paulo: Cia das Letras: 2007), 277.

109

DIANA ESCOLA NOVA.indb 109

06/02/2020 10:53:24

Os dois exemplos demonstram os sentidos múltiplos e cambiantes de
ensino rural e as margens de negociação estabelecidas pelos sujeitos no seio
de governos autoritários, oferecendo elementos para fustigar interpretações
unívocas sobre a relação entre educação e Estado, mesmo em regimes de
exceção.
Por fim, ao articular várias dimensões geográficas, esperamos ter podido
demonstrar a potencialidade do local para a investigação histórico-educativa,
tanto no que suscita a compreensão do específico de cada localidade quanto
no que se abre aos diálogos com espaços nacionais e transnacionais. E dessa
forma, contradizer H. Bassi em seu diagnóstico de que um caso microscópio
pouco pode oferecer aos debates educacionais de uma época.
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II. NACIONAL E TRANSNACIONAL
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CAPÍTULO 5

Apropriações e ressignificações da Escola Nova na
Colômbia na primeira metade do século XX1

Martha Cecilia Herrera2

Introdução
O desenvolvimento industrial que caracterizou as sociedades europeia
e norte-americana durante o século XIX marcou a dinâmica da organização
social e política mundial, modulada pelos fenômenos concomitantes a essa
fase do desenvolvimento capitalista, como a consolidação dos Estadosnação, o triunfo da burguesia como classe hegemônica, o processo gradual
de unificação do mundo em nível econômico, político e cultural e, em geral,
o surgimento de um imaginário social que acreditava no progresso e na
civilização como fatores de melhoria social; imaginário a partir do qual
se redefiniu as instituições e o lugar dos distintos setores que integravam
a sociedade, assim como o tipo de ser humano considerado adequado às
sociedades modernas e, neste caso, equivalente à ideia de cidadão.3
1. Este capítulo é baseado nos resultados da investigação “Ideas pedagógicas y reforma
educativa nacional en Colombia”, expostos de maneira ampla em: Martha Cecilia Herrera,
Modernización y Escuela Nueva en Colombia (Bogotá: Plaza&Janes, 1999).
2. Tradução de Fabiana Garcia Munhoz.
3. Eric Hobsbawm, La era del capitalismo 1848-1875 (Barcelona: Labor, 1989), 241.
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Assim, o processo de transformação do trabalho humano, propiciado
pela revolução industrial, “desloca massas inteiras da população não só
das oficinas de artesãos para as fábricas, mas também dos campos para a
cidade, causando conflitos sociais, transformações culturais e revoluções
morais sem precedentes”4, que exigiram controle social e marcaram, por sua
vez, uma série de expectativas sobre a educação como um dispositivo para
garantir indivíduos ligados ao Estado-nação – cidadãos – e treinados em
valores éticos e morais baseados no trabalho; tudo isso, sob o pressuposto
da existência de uma sociedade harmoniosa e sem lutas de classes onde
todos contribuíam para o seu bem-estar. Um modelo de sociedade que
ampliou a participação política para novos setores, mas, ao mesmo tempo,
colocou obstáculos em seu caminho; que falava de igualdade social, mas ao
mesmo tempo hierarquizava; que reivindicava a autonomia do indivíduo
e elaborava discursos sobre seu desenvolvimento pessoal, mas ao mesmo
tempo impunha condições de submissão e disciplina de acordo com as
novas lógicas produtivas; em suma, um modelo de sociedade que falava de
harmonia em meio a erosões profundas em várias ordens institucionais.
A corrente pedagógica conhecida como Escola Nova ou Escola Ativa
foi, talvez, a que melhor compreendeu as necessidades e expectativas que,
em termos de educação, implicaram o novo momento histórico. Ela reuniu
importantes pensadores e pedagogos que defendiam a reforma da educação,
ajudando a conformar, com suas reflexões, um corpo conceitual que constituiu
a base teórica e ideológica de muitas das iniciativas que aconteceram em
vários países do mundo.
Na América Latina, a série de fenômenos mencionada teve a
especificidade do contexto das independências alcançadas pela maioria dos
países do continente durante as três primeiras décadas do século XIX, os quais
procederam a sua configuração como repúblicas democráticas respondendo
aos desafios implicados na consolidação de culturas e identidades nacionais
baseadas nos espelhos fornecidos pela Europa.5 Neste processo, ocorreram
múltiplas tensões em relação à recepção e legitimidade das tradições
4. Mario Alighiero Manacorda, História da educação (São Paulo: Cortés Associados,
1989), 270.
5. Tulio Halperin Donghi, Historia contemporánea de América Latina (Madrid: Alianza, 1981).
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culturais que se reuniram no continente: indígenas, hispânicas e portuguesas,
bem como várias misturas dadas entre eles. O lugar outorgado à religião
católica – dispositivo de coesão social nas culturas hispânica e lusitana e
a redefinição das relações Igreja-Estado no controle das instituições – foi
objeto de inúmeros debates e até mesmo guerras civis. A isto devem ser
acrescentadas lutas regionais e as resistências que a ideia de um projeto
político nacional despertavam nas elites locais, por representarem uma
ameaça ao poder territorial. Este é o pano de fundo sobre o qual se agitaram
as ideias de reformas educativas de caráter nacional e no qual se deram
diversas apropriações do ideário da Escola Nova ou Ativa no continente
latino-americano, incluída a Colômbia.
Nesta direção, neste capítulo, vamos nos referir às expressões dessa
corrente pedagógica na Colômbia durante a primeira metade do século XX,
fazendo, em primeiro lugar, alguns apontamentos sobre a Escola Nova e seu
contexto internacional e, em segundo lugar, delimitando as características
da sua apropriação e ressignificação no país. Ao contrário de várias análises
sobre essa corrente pedagógica, a partir da qual se afirma que a Escola Nova
não encontrou espaço duradouro nas instituições colombianas, devido à
diferença entre a realidade colombiana e a dos países onde se originou,
sustentamos, com base em nossa pesquisa, que a Escola Nova permeava o
ambiente cultural com tal grau de profundidade que a maioria dos discursos
que aludiam à educação no período retomaram alguns de seus postulados
ao elaborar as diretrizes de uma reforma educacional nacional.

1. Experiências pedagógicas e panorama internacional da
Escola Nova
O movimento internacional da Escola Nova ajudou a fundamentar
nos planos teórico e ideológico as transformações operadas à luz do
desenvolvimento do capitalismo, sendo uma das correntes de pensamento
que melhor soube interpretar as expectativas que surgiam em matéria de
educação. Essa corrente pedagógica emergiu na Europa e nos Estados Unidos
entre fins do século XIX e início do XX, quando vários pensadores tenderam
a renovar as ideias dominantes sobre a natureza infantil, as finalidades da
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educação e os processos de ensino e aprendizagem, dando lugar ao que foi
considerada uma revolução copernicana, colocando a criança, e não mais
o professor6, no centro do processo pedagógico.
O lema da educação laica, gratuita, única e obrigatória condensa o
modelo político-pedagógico configurado no período, que foi respaldado por
muitos daqueles que abraçaram o ideário da Escola Nova. Educação laica,
no sentido de separá-la das crenças religiosas, baseando-a numa moralidade
secular com orientação estatal. Livre, na medida em que o Estado deve garantir
educação mínima para a maioria da população, incluindo setores com poucos
recursos econômicos. Única, no sentido de estar sob a direção do Estado,
em termos de conteúdo curricular e orientação ideológica. Obrigatória,
por ser considerada um requisito essencial para que a formação cidadã seja
alcançada por todos os membros da sociedade, justamente por isso deveria
ser gratuita, para se poder exigir sua obrigatoriedade.
O modelo pedagógico centrava-se no conhecimento psicológico da
criança, nas relações entre escola-trabalho, na formação de um indivíduo
cuja ênfase era o espírito de cidadão acima de qualquer credo religioso, ao
mesmo tempo incentivava-se o desenvolvimento de conhecimentos baseado
na observação e na experimentação, tal como as que pautavam os avanços
científicos.7 A corrente da Escola Nova foi marcada pela preponderância
da psicologia e, em especial, pela psicologia experimental, assim como pela
biologia e teorias evolutivas. Esse conhecimento influenciou significativamente
o status da pedagogia e das práticas que buscavam renovar os sistemas de
ensino no final do século XIX e na primeira metade do século XX. Este
predomínio levou, em muitos casos, a identificar a pedagogia com a psicologia,
desconsiderando as contribuições de outros ramos das ciências sociais para
refletir sobre as relações indivíduo-sociedade nos tempos modernos. Alguns
dos representantes de maior destaque do movimento internacional da Escola
Nova ou Ativa são: Maria Montessori, Ovide Decroly, John Dewey, Georg

6. Bogdan Suchodolski, A Pedagogia e as grandes correntes filosóficas (Lisboa: Livros
Horizonte, 1992), 74.
7. Adolfo Ferrière, La Escuela Activa (Madrid: Librería Beltrán, 1ª ed., 1927).
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Kerschensteiner, Édouard Claparède, Adolphe Ferrière, Roger Cousinet e
Celestin Freinet, entre outros.8
Com base neste ideário, várias experiências pedagógicas surgiram e a
educação foi considerada uma área que poderia ser estudada de maneira
sistemática sob novos postulados. As primeiras instituições com o nome de
Escola Nova surgiram inicialmente em estabelecimentos de caráter privado
na Inglaterra, França, Suíça, Polônia e Hungria, no final do XIX. Nesta época,
também foram publicadas pesquisas experimentais sobre aprendizagem,
assim como trabalhos de medição e quantificação de capacidades mentais
e do rendimento escolar.9 Em 1921, foi criada a Liga Internacional para a
Educação Nova em Calais, enquanto vários congressos sobre educação foram
realizados em diferentes partes do mundo. No início do século XX, esse tipo
de experiência já era conhecido em países como Bélgica, Itália, Alemanha,
Estados Unidos, Rússia e vários países da América Latina.
No caso do Chile, as reformas educacionais foram promovidas por
uma tendência liberal, positivista e laica, que encontrou certa resistência
na tradição católica conservadora. No entanto, as reformas que ocorreram
entre 1927 e 1928 foram baseadas nos princípios da Escola Ativa e em autores
como Tolstoi, Radice, Decroly e Dewey.10Alguns dos educadores chilenos
que defenderam o novo ideário foram Salas Merchán, Cora Mayers, Amanda
Labarca e Gabriela Mistral. No Uruguai, a consolidação do sistema público
de educação, iniciada no final do século XIX, foi a base que permitiu a
introdução das ideias da Escola Nova, especialmente nas reformas promovidas
pelo Conselho de Educação Primária e Normal, com Eduardo Acevedo,
entre 1924 e 1930.11
Na Argentina, os saberes modernos foram recebidos por alguns
educadores e instituições escolares, particularmente na década de 1920.
8. Lorenzo Luzuriaga. Historia de la Educación y de la pedagogía (Buenos Aires: Lozada,
1978), 246.
9. Manoel Lorenço Filho, Introdução ao estudo da Escola Nova (São Paulo: Melhoramentos,
1978), 24.
10. Iván Núñez, El trabajo docente (Santiago de Chile: Programa Interdisciplinario de
Investigaciones en Educación, 1987), 34- 92.
11. Diana Dumar, “Análisis de la gravitación de la Escuela Nueva en Uruguay”. Memorias
del I Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación, Bogotá: Universidad Pedagógica,
1989, 270-276.
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No plano oficial, houve mudanças em algumas localidades, baseadas em
ideias escolanovistas, no entanto, o confronto com a Igreja Católica e os
projetos políticos autoritários dificultaram a consolidação. Assim, com o
golpe militar dos anos 30, “muito do experimentalismo pedagógico”12 foi
abortado. Educadores como José Rezzano, Luis Borrat e Clotilde Guillén de
Rezzano estiveram comprometidos com a divulgação e a experimentação
dessas novas ideias.13
No Brasil, também se deu um processo de modernização e adaptação
das estruturas educacionais durante as primeiras décadas do século XX,
surgindo um grupo de pedagogos que fundou a Associação Brasileira de
Educação (1924). Através dessa Associação, difundiram-se as ideias da Escola
Nova que culminaram com a publicação do Manifesto dos Pioneiros da
Educação Nova, em 1932.14 Finalmente, os debates da Assembleia Nacional
Constituinte, realizada entre 1933 e 1934, marcaram a hegemonia da Escola
Nova no país. Lourenço Filho, Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira foram
figuras paradigmáticas da Escola Nova neste país.15
Por volta dos anos cinquenta do século XX, o movimento da Escola Nova
já tinha um impacto sobre as instituições educacionais de vários países do
mundo, em que as características de cada um marcaram o tipo de apropriação,
bem como as distâncias entre esse ideário e a realidade, evidenciando as
complexas relações entre política, economia, sociedade e educação. Vejamos,
a seguir, como esse processo ocorreu na Colômbia.

2. O movimento da Escola Nova na Colômbia
Na Colômbia, as ideias advindas do movimento internacional da Escola
Nova foram articuladas ao projeto político de modernização implantado
12. Sandra Carli, “Modernidad, diversidad cultural y democracia en la historia entrerriana
(1883-1930)”, em La Educación en las provincias y territorios nacionales, de Adriana Puigrós
(Ed.), (Buenos Aires: Galerna, 1993), 231.
13. Manuel Horacio Solari, Historia de la Educación Argentina (Buenos Aires: Paidós,
1980), 219-220.
14. Marta Maria Chagas de Carvalho, Molde nacional e forma cívica: higiene, moral e
trabalho no projeto da Associação Brasileira de Educação (Bragança Paulista: EDUSF, 1998).
15. Carlos Roberto Jamil Cury, Ideologia e educação brasileira (São Paulo: Cortez&Moraes,
1978); Paulo Ghiraldelli, Pedagogia e luta de classes no Brasil (São Paulo: Humanidades, 1991).
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nas primeiras décadas do século XX, tendo em seu início a difusão regional,
tornando-se depois o discurso hegemônico das políticas educacionais
da República Liberal (1930-1946). Durante essas décadas, a educação foi
entendida como uma questão de ordem nacional que atraiu o interesse de
todos os setores sociais e das elites governantes, o que explica a profusão de
publicações e cenários que possibilitaram o seu posicionamento na esfera
pública. Pensar a sociedade era pensar em educação e pensar em educação
era, ao mesmo tempo, pensar a sociedade e, de modo especial, as diferenças
individuais, sociais e culturais para especificar sua regulação e tratamento.
Três foram as tendências que se apropriaram e ressignificaram o
movimento da Escola Nova e disputaram com a pedagogia católica os cenários
educacionais nos níveis regional e nacional. Duas delas apresentam um
recorte psicológico; uma, baseada em valores típicos do ideário escolanovista,
mesclada com o da pedagogia católica, e outra, mais próxima ao ideário laico;
tendências que denominaremos daqui em diante de tendência psicologista
católica e tendência psicologista laica. A terceira foi de corte laico e com
ênfase na dimensão social e política da educação, a qual chamaremos de
tendência sociologista laica. Nas duas primeiras, a influência da psicologia
é muito marcada, sendo considerada responsável pelo status científico
atribuído à pedagogia, enquanto que no terceiro caso, articularam-se outros
conhecimentos das ciências sociais e humanas que dão maior peso ao social
do que ao indivíduo. Os núcleos de intelectuais que abraçaram o ideário
escolanovista e representaram estas três tendências inclinaram-se a realizar
a reforma educativa desde as primeiras décadas do século XX, a partir dos
lugares estratégicos que ocupavam no plano regional; e, mais tarde, durante
o período da República Liberal (1930-1946), boa parte deles entrou na rede
burocrática do Estado, onde foi promovida uma reforma nacional.
Dentro da tendência psicologista laica, destaca-se Agustín Nieto
Caballero (1889-1975), que foi considerado um dos principais disseminadores
da Escola Nova, não só na Colômbia, mas em toda a América Latina, sendo
chamado de “o Decroly da América.” Moderado liberal, ele estudou Direito,
Sociologia e Ciências da Educação na França, depois estudou Psicologia na
Columbia University, em Nova York. Ele teve contato pessoal com Piaget,
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Montessori, Ferrière, Decroly, Dewey, Cossío e Altamira. Na Sorbonne e no
College da France, fez cursos com o filósofo Henri Bergson, com o sociólogo
Emile Durkheim e com o psicólogo Henri Binet, entre outros. Visitou várias
escolas novas europeias e se juntou entusiasticamente ao movimento da
Escola Nova, viajando também pela América Latina. Com esta bagagem,
retornou à Colômbia com o objetivo de liderar a reforma educacional e, ao
mesmo tempo, iniciar na capital da República, uma instituição de caráter
privado, o Gimnasio Moderno, para o qual contou com o apoio de políticos
e empresários importantes. Nieto Caballero participou de vários congressos
internacionais de educação e presidiu a Quinta Conferência Internacional
de Instrução Pública realizada em Genebra, em 1936.
O Gimnasio Moderno, fundado em 1914, foi concebido como um
projeto destinado à formação das elites, sendo um centro de irradiação do
Escolanovismo, não só pelo ensino de crianças e jovens, mas também pelo
treinamento ministrado a jovens professores e à sociedade em geral através
de conferências abertas ao público, cursos de formação para professores e
publicação de artigos em várias revistas.16 Embora a academia tenha sido
inspirada pela Escola Nova, ela tinha algumas peculiaridades de acordo
com o contexto colombiano. Não houve coeducação, sendo um instituto
masculino que teve sua contrapartida no Gimnasio Femenino, criado em
1928, respeitando as proibições do Vaticano sobre educação mista. Da mesma
forma, apesar do fato de Nieto Caballero defender a neutralidade religiosa,
a instituição tinha um capelão e havia aulas de religião católica.
Em 1925, Nieto convidou para o país o pedagogo belga Ovide Decroly,
cujos postulados já haviam sido colocados em prática no ginásio e que deu
várias palestras sobre o seu método de educação e centros de interesse global
e chegou a afirmar que, apesar de algumas limitações presentes na academia,
como a ausência de coeducação, “é essa escola por causa de sua organização
pedagógica, seu ambiente, sua situação topográfica, uma Escola Nova em
seu sentido próprio. Graças a ela a Colômbia é contada entre as nações que

16. Gonzalo Mallarino Botero, El Gimnasio Moderno en la vida colombiana (Bogotá: Villegas
Editores, 1990).
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marcham à vanguarda na educação moderna”.17 Em seu livro sobre a adoção
da Escola Ativa na América Latina, Ferrière dedicou algumas páginas à
Colômbia, ou melhor, à experiência do Gimnasio Moderno, sugerindo que o
exemplo fosse replicado nas escolas públicas. Observando as particularidades
da experiência, em relação à ausência de coeducação e verdadeira autonomia
dos alunos, Ferrière afirmou que ali não se introduziu uma “Escola Nova
ideal e abstrata, mas a partir das necessidades do país, da natureza dos alunos
e das aptidões dos professores”.18
Entre 1932 e 1936, Nieto ocupou o cargo de diretor da Seção Primária e
Normal do Ministério da Educação, propiciando a aplicação dos métodos
da Escola Nova ou Ativa nas escolas oficiais do ensino fundamental,
especialmente no que diz respeito aos centros de interesse postulados por
Decroly. Para tanto, a partir do Ministério da Educação, chefiado por Luis
López de Mesa, foram desenvolvidos planos de estudo baseados neste ideário
pedagógico e os professores das escolas públicas da capital, Bogotá, foram
convidados a aplicá-los como ensaio e, em 1935, sua implementação foi
recomendada em todo o território nacional.
Dentro do grupo que chamamos de tendência psicologista católica,
estão Miguel Jiménez López e seu sobrinho Rafael Bernal Jiménez, pioneiros
das reformas educacionais no departamento de Boyacá no início do século
XX. Nestes dois intelectuais podemos ver a apropriação de postulados da
psicologia moderna misturados com os da psicologia tradicional, peneirados
por um forte catolicismo, ao mesmo tempo, em suas abordagens se observa
também a influência do determinismo racial e geográfico.
Miguel Jiménez López (1886-1965), médico de formação, é considerado
um dos difusores da psiquiatria no país. Na década de 1920, ele participou
ativamente dos debates sobre a degeneração da raça, bem como na
disseminação do conhecimento experimental moderno, através de artigos
em diferentes revistas e seu livro La Escuela y la Vida, publicado em Paris.19
Permaneceu, no entanto, distante dos fundamentos filosóficos do movimento
17. Ministerio de Educación Nacional –MEN-, El doctor Decroly en Colombia (Bogotá:
Imprenta Nacional, 1932), 32, 50.
18. Adolfo Ferrière, L’ América Latine adopte l’ ecole ative (París: Delachaux&Nietstle, 1931), 55.
19. Humberto Roselli, Historia de la Psiquiatría en Colombia (Bogotá, 1968), 291.
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da Escola Nova, aderindo mais aos seus aportes no campo metodológico
e didático.
Rafael Bernal Jiménez (1898-1972) graduou-se em Direito pelo Colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario e fez estudos especializados em Direito
penal na Universidade de Roma. Posteriormente, foi professor na Universidad
Javeriana e no Colegio del Rosario de disciplinas como lógica, metafísica e
sociologia. Entre 1924 e 1928, ele foi diretor do Departamento de Instrução
Pública no departamento de Boyacá, onde realizou um trabalho incansável
para a reforma da educação pública, tentando satisfazer as necessidades
básicas dos escolares dentro da perspectiva de higienização moral e física.
De rígida formação católica e conservadora, chegou a ser diretor da Opus
Dei. Seu contato com os pedagogos da Escola Nova foi, muitas vezes, pessoal,
conheceu Adolfo Ferrière, Ovide Decroly, Maria Montessori, Jean Piaget,
entre outros. Entre 1933 e 1935, foi diretor da recém-criada Facultad de
Educación de Bogotá, onde lançou um projeto de formação de professores
sob a lente escolanovista.
Concomitantemente a essas duas tendências, encontramos, como
já mencionado, outro núcleo que pode ser identificado como de corte
sociologista laico. Este grupo era composto por intelectuais, mais do que por
pedagogos, embora a maioria exercesse a docência universitária, que assistiu
ao progresso da pedagogia moderna com interesse e decidiu cristalizá-la nas
instituições educativas, retomando as experiências de países como México e
Espanha, dando maior matiz social e política à reforma educativa. Seu enfoque
era mais sociológico do que psicológico, preocupado com que as reformas
educacionais tivessem maior alcance na população como um todo. Alguns
de seus membros romperam com a abordagem determinista geográfica e
racial e tenderam à elaboração de estudos etnológicos e sociológicos que
permitissem fundamentar o tipo de reformas que se queria implantar. Todavia,
em alguns deles, como é o caso de Luis López de Mesa, pesavam as influências
das teorias deterministas.
Dentro deste grupo podemos identificar José Francisco Socarrás (19061996), formado em Medicina pela Universidade Nacional com um trabalho
de tese denominado Los principios fundamentales del Psicoanálisis. Em 1935
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foi diretor de educação do departamento de Magdalena e entre 1936 e 1937
diretor nacional de educação secundária do Ministério da Educação. Ideólogo
e fundador da Escuela Normal Superior, na qual as duas faculdades de
educação existentes se fundiram sob a República Liberal, foi seu reitor
entre 1937 e 1944. Foi professor de psiquiatria na Universidad Nacional e
na Escuela Normal Superior de Psicología.
Em relação à formação de professores, dentro do enfrentamento entre
a tendência psicologista católica e a sociologista laica, Socarrás representou
esta última, confrontando-se com a posição de Rafael Bernal Jimenez, e
imprimiu esta orientação na Escuela Normal Superior, instituição que foi
considerada como a matriz humana e epistemológica das ciências sociais
no país.20 Em relação à metodologia que funcionou nessa instituição,
diferentes modalidades foram experimentadas de acordo com o espírito
da Escola Nova. No ano em que José Francisco Socarrás foi nomeado reitor,
foi colocada em funcionamento, por sugestão do Ministro da Educação Luis
Lopez de Mesa, o método de projetos de John Dewey. Assim, em muitos dos
seminários apresentados nas diferentes especialidades, buscou-se articular
as problemáticas abordadas desde um projeto de interesse específico com
questões econômicas ou sociais do país.
Luis Lopez de Mesa (1884-1967), formado em Medicina na Universidad
de Antioquia, viajou em 1916 para os Estados Unidos, onde se especializou
em psiquiatria. Além disso, é considerado um dos iniciadores dos estudos
sociológicos no país. No final dos anos vinte ele participou com outros
intelectuais do debate sobre raça e mostrou a influência de teorias
deterministas em suas abordagens.21 Em 1922, viajou para a Europa, onde
se dedicou ao estudo da cultura de alguns países, escrevendo seu primeiro
ensaio sociológico, La civilización contemporánea.22 Em 1934, foi nomeado
ministro da Educação no governo do presidente Alfonso Lopez Pumarejo,
20. Martha Cecilia Herrera y Carlos Low, Los intelectuales y el despertar cultural del siglo.
El caso de la Escuela Normal Superior. Una Historia reciente y olvidada (Santafé de Bogotá:
Universidad Pedagógica Nacional, 1994).
21. Sobre este debate ver: Martha Cecilia Herrera, ¿Educar el nuevo príncipe: un asunto
racial o de ciudadanía? (Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, 2013).
22. Francisco Velásquez, Carlos Uribe Celis y Eduardo Santa, Vida y obra del profesor Luis
López de Mesa (Medellín: Universidad de Antioquia, 1988).
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implementando um vasto projeto chamado Cultura Aldeana, que se destinava
a modernizar os setores camponeses. Ele também fundou as escolas normais
rurais e introduziu o estudo da antropogeografia e sociologia nas faculdades
de educação. Era membro do Diretório Nacional de Liberais e conselheiro
da maioria dos presidentes durante a República Liberal. Sob seu Ministério,
recomendou a introdução do método de Dewey nas instituições de educação
normalista e secundárias.
Embora no período se possa ver claramente a existência das três
tendências descritas, estas tiveram muitas imbricações entre si devido ao
ecletismo que caracterizou os intelectuais no período. Com maior ou menor
ênfase, todos consideravam, de um ponto de vista pragmático, que a educação
deve contribuir para o progresso social e modelar o cidadão, o que implicava
na formação de indivíduos economicamente úteis, com hábitos de trabalho
e valores éticos e morais modernos, de modo que o país estivesse equiparado
aos países industrializados convertidos no paradigma da época.
As tendências escolanovistas tiveram embates com aquela que
representava a defesa da educação católica dominante no país, constituída pela
alta hierarquia eclesiástica e suas esferas de influência dentro das comunidades
religiosas. Esta tendência identificava educação com formação religiosa e
considerava qualquer tentativa de renovação perigosa, razão pela qual se
apressou a empreender a defesa apaixonada do status quo. Esta tendência
se destacou pela oposição ao projeto modernizador, tanto em termos de
maior intervenção do Estado na educação quanto na aceitação das ideias
escolanovistas. No entanto, também é necessário considerar, dentro das
posições da Igreja, um setor que provinha das congregações religiosas, como
é o caso da ordem Hermanos Cristianos. Esta ordem foi receptiva às ideias
escolanovistas que se referem às questões metodológicas sendo, inclusive,
pioneira na aplicação de algumas das técnicas da pedagogia e psicologia
experimental nos anos vinte; mas também foram críticos incansáveis da
filosofia subjacente ao ideário da Escola Nova, defendendo a ortodoxia
católica.
As revistas educacionais e culturais foram um dos veículos mais
importantes para fortalecer a ideia de reformar a educação e delinear
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suas perspectivas de transformação onde as abordagens da Escola Nova
encontraram um espaço de difusão favorável, destacando publicações como
Cultura, Revista de Higiene, Revista Pedagógica, Universidad, Educación,
entre outras. Nas décadas de 30 e 40, o Ministério da Educação empreendeu
uma intensa campanha editorial para garantir a divulgação de seus pontos
de vista à comunidade educativa e à opinião pública, marco no qual podem
ser destacadas publicações como El Maestro, editada em 1936, e a revista
infantil RinRin.
As publicações periódicas foram acompanhadas da edição de livros
escritos por pedagogos colombianos e estrangeiros que desempenharam
um papel importante na sistematização das novas formulações educativas e
pedagógicas. É o caso de livros como La Escuela y la Vida, de Miguel Jiménez
López23, Hacia la Escuela Nueva, de Felipe Lleras Camargo24, Aspectos de
la educación contemporánea, de Gabriel Anzola Gómez25, Rumbos de la
Pedagogía Contemporánea, de Luis Alfredo Cháves26, Los centros de interés,
Julio Camelo e Luis Bernal27 e Charlas Pedagógicas, de William James.28
No que diz respeito à circulação das obras completas de pedagogos
escolanovistas estrangeiros, cabe ressaltar o projeto editorial espanhol
promovido pela Revista de Pedagogía, como parte da qual foi publicada a
série Pedagogía Contemporánea, dirigida por Lorenzo Luzuriaga, na qual
foram publicadas as obras de Dewey, Decroly, Montessori, Claparède, Ferrière
e Kerschensteiner. Além disso, houve a série La Escuela Activa concebida
como substituta dos antigos textos escolares em áreas como aritmética,
gramática, geografia, etc., bem como a série Ciencias de la Educación, edições
da La Lectura, em que se publicaram textos de Bovet, Compayré, Luís de
Zulueta, Natorp, Pestalozzi, Reims, Cósinet e Luzuriaga, entre outros. Como
23. Miguel Jiménez López, La Escuela y la vida (París: Lausane, 1928).
24. Felipe Lleras Camargo, Hacia la Escuela Nueva (Bogotá: Minerva, 1923).
25. Gabriel Anzola Gómez, Aspectos de la educación contemporánea (Bogotá: Librería
Nueva-Casa Editorial, 1936).
26. Luis Alfredo Chaves, Rumbos de pedagogía contemporánea (Bogotá: Ed.Pax, Pontificia
Universidad Católica Javeriana, 1946).
27. Julio Camelo y Juan Bernal, Centros de interés y preocupaciones escolares (Bogotá:
Editorial Camacho Roldán, 1933).
28. William James, Charlas Pedagógicas (Bogotá: Imprenta Nacional, Biblioteca del Maestro,
1941).
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canais de circulação da série de publicações que mencionamos, deve-se
destacar o papel das bibliotecas, livrarias e editoras que possibilitaram o
acesso ao público.

3. A formação de professores sob o ideário da Escola Nova
Os diferentes esforços na área da modernização pedagógica identificaram
a formação de professores como um dos eixos principais da transformação
educacional, procurando familiarizá-los com os autores da Escola Nova e
convocando-os para o avanço de iniciativas pedagógicas baseadas nesse
ideário.
O Ministério da Educação promoveu o fortalecimento das bibliotecas
escolares públicas para permitir o acesso às suas próprias publicações e
às aquisições destinadas a incentivar a formação de professores nas quais
abundavam textos com tendências escolanovistas. Além dessas bibliotecas, é importante ressaltar a importância da biblioteca da Escuela Normal
Superior, como biblioteca especializada em educação e pedagogia, bem
como em obras colombianas, a qual chegou a ter, em 1944, 21.000 volumes
e, em 1947, 50.000; bem como a Biblioteca Nacional que foi reorganizada
e multiplicou suas aquisições e estimulou o aumento de leitores. Assim
como o Ministério encarregou-se da publicação de séries editoriais, como
a Biblioteca de Cultura Aldeana e a Biblioteca del Maestro.
Da mesma forma, é importante destacar os eventos educativos e
pedagógicos que ocorreram no país nestas décadas, como Asambleas de
Educación, Liceos Pedagógicos, e Conferencia Nacional del Magisterio, bem
como os eventos internacionais que quase sempre contaram com delegados
colombianos, cujos resultados foram geralmente resenhados na imprensa
e em revistas educacionais e culturais. De todos esses eventos destaca-se a
Conferencia Nacional del Magisterio, realizada em junho de 1934, organizada
pela Faculdade de Educação da Universidad Nacional, da qual participaram
diversos representantes de diversas federações de professores do país e na
qual foram traçadas as diretrizes para uma reforma educacional nacional
a ser adotada pelas políticas implementadas durante a República Liberal.29
29. Rafael Bernal Jiménez, “Los ideales del Magisterio Colombiano”, Educación, Vol 2, n.
11, jun., (1934), 321.
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As temáticas abordadas nesse evento abarcaram toda a problemática
educativa nacional, abrangendo aspectos como a função social da escola, o
aumento do orçamento educativo, o analfabetismo, a higiene, a proteção à
criança. Os ideais da educação primária, gratuita e compulsória foram proclamados, e falou-se de uma escola nacional que atendesse as peculiaridades
da sociedade colombiana e resgatasse seus valores culturais. Igualmente,
afirmou-se que a escola deve estar ao serviço das necessidades de uma
sociedade em crescimento e orientada para o desenvolvimento industrial,
destacando seu conteúdo nacionalista, seu papel como pacificador de conflitos sociais e sua orientação baseada na Escola Ativa.30
No ano de 1946, o diretor da Dirección Nacional de Enseñanza Normalista
informou ao Ministério da Educação sobre a melhoria das condições das
escolas normais em termos de espaço físico, recursos materiais e orientação
pedagógica. Neste relatório, é resumido de maneira coerente o ideário da
Escola Nova, a partir do qual se delineava a formação dos futuros professores.
Nele ressaltava-se que “a evolução do ensino de ciências pedagógicas em
outros países, especialmente na Europa e nos Estados Unidos”, havia influído no interesse por “propiciar uma atmosfera de agitação e preocupações
propício para essas disciplinas”.31 Da mesma forma, o relatório mencionou
a existência de alguma resistência a novas teorias, mas insistiu, por sua vez,
na vontade estatal de promover esse ideário como base para a formação de
professores, visto que “contornadas essas dificuldades, as escolas normais
poderiam se converter em verdadeiras ‘Escolas Novas’, aproveitando as
experiências e avanços das ciências pedagógicas em outros países”.32
Embora não seja fácil identificar o grau de penetração da nova orientação pedagógica no conjunto de instituições de formação de professores,
pode-se dizer que os estabelecimentos mais destacados foram permeados
pelo ideário da Escola Nova, que se mesclou com a ideologia da pedagogia
tradicional dando origem a apropriações particulares. Os cursos de atuali30. Rafael Bernal Jiménez, “Conferencia Nacional del Magisterio”, Educación, Vol. 2, n.
13-14, ago-sep., (1934).
31. Ministerio de Educación Nacional –MEN–, Memoria del señor ministro de educación
nacional, Germán Arciniegas, al Congreso de 1946 (Bogotá: Imprenta Nacional 1946), 16.
32. Ibid., p. 17.
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zação pedagógica que foram ministrados aos professores praticantes vieram
de instituições que defendiam esse ideário como o Gimnasio Moderno, as
faculdades de educação e, posteriormente, a Escuela Normal Superior, assim
como o Instituto Pedagógico Femenino de Bogotá e as Escuelas Normales
de Varones de Tunja e Medellín.
Durante todo o período, essa influência religiosa presente nas instituições
de formação de professores foi se transformando, apesar da oposição feita
pelos setores mais conservadores às reformas introduzidas pela República
Liberal nos anos 1930, ao considerar que esta ia contra a religião católica, alma
da cultura nacional. Alguns sinais da laicização das instituições podem ser
observados, por exemplo, em relação aos requisitos solicitados aos candidatos
às escolas normais e faculdades de educação quando, a partir dos anos trinta,
não se exigia mais um certificado de católico do aspirante, mas um atestado
médico de boa saúde. Além disso, em relação ao conteúdo do currículo, a
religião começa a ocupar um lugar secundário chegando, inclusive, a ser
removida entre 1939 e 1945. Como parte deste processo de laicização, podese mencionar também uma das conclusões da Conferencia del Magisterio,
na qual se afirmava que, para a direção das escolas normais e faculdades
de educação, dever-se-ia “recomendar pessoas leigas e não comunidades
religiosas, que por suas condições estão impedidas de dar a fisionomia que
exigem os estabelecimentos onde se formam os que serão os condutores
da sociedade”.33

4. A incidência da Escola Nova nas reformas educacionais na
Colômbia
Ao longo deste capítulo, vimos como o movimento da Escola Nova ou
Ativa teve alcance internacional e influenciou as reformas educacionais na
Europa e na América desde o final do século XIX e nas primeiras décadas do
século XX, sendo uma das correntes pedagógicas que melhor soube interpretar
as expectativas que caracterizaram o desenvolvimento do capitalismo em
sua fase industrial combinado com o fortalecimento dos Estados Nacionais.
33. Rafael Bernal Jiménez, La Conferencia Nacional del Magisterio, Op. cit.
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Em meados do século XX, a ideologia da Escola Nova havia permeado a
organização educacional e influenciado muitas das práticas pedagógicas em
diversas partes do mundo.
Em relação à Colômbia, vimos que as apropriações e ressignificações do
ideário postulado pelo movimento internacional da Escola Nova teve grande
influência sobre os pioneiros das reformas educacionais no país. Assim, as
políticas educacionais elaboradas durante as primeiras décadas do século XX
foram legitimadas pelo ideário da Escola Nova, que passou a constituir-se
como discurso oficial durante a República Liberal (1930-1946), o qual não
esteve isento de tensões e disputas que incluíram aspectos pedagógicos,
religiosos, políticos e regionais, entre outros.
É necessário reconhecer que o ideário que identificava o núcleo duro da
Escola Nova, cuja marca foi expressa pelo slogan educação laica, livre, única
e obrigatória, teve adaptações particulares ao ser misturada ecleticamente
com a ideologia da pedagogia tradicional de acordo com os grupos que
se apropriavam dele, ao contexto social e às necessidades particulares dos
estabelecimentos de ensino. Deste modo, as iniciativas agenciadas no início
das administrações liberais em torno da configuração de uma sociedade
baseada em valores laicos foram minimizadas, no transcorrer do período,
dando lugar a fórmulas tímidas nas quais o Estado não conseguiu atuar de
forma autônoma frente à Igreja Católica.
Da mesma forma, o que se relacionava à garantia de educação gratuita
e obrigatória para a maioria da população enfrentava dificuldades de
infraestrutura e o escasso orçamento alocado para o setor educacional,
motivo pelo qual, tampouco, teve êxitos estáveis o princípio da escola única
encabeçada pelo Estado. No final do período da República Liberal, ficou
claro que o Estado não era tão forte, nem estava interessado em prescindir
das funções da Igreja no campo da educação, nem do papel ideológico que a
religião católica desempenhava nas representações sobre a identidade cultural
da nação. Este aspecto é talvez um dos que merece mais atenção em pesquisas
posteriores, apontando os estreitos laços entre religião e sociedade, cultura
e catolicismo, tanto na Colômbia como em vários países da América Latina.
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Em que aspectos o movimento da Escola Nova permeou, mais claramente,
a reforma educacional empreendida nessas décadas e por que se pode falar
de sua hegemonia durante a República Liberal? Consideramos que ele era
hegemônico na medida em que seu ideário conseguiu articular a lógica
do discurso oficial e revestir com a linguagem d’o moderno o processo de
reacomodação das forças sociais que intervinham na educação. Nesse sentido,
mesmo os setores mais conservadores tiveram que adotar uma boa parte da
linguagem da Escola Nova para formular seus pontos de vista, graças aos
quais puderam fazer sincretismos com valores tradicionais que incluíam
percepções deterministas sobre a população.
Simultaneamente, as forças progressistas encontraram nesse discurso
a legitimação de seus ideais de reforma apoiados em análises socioculturais
que tendiam a construção de uma sociedade democrática, a qual concebiam
como harmônica e sem conflitos de classe. Este discurso também levou
àqueles que se opuseram à reforma da República Liberal a assimilarem sua
orientação de índole comunista, permeada pela Escola Nova, considerando-a
responsável por formar uma geração indisciplinada (isto devido às revoltas
populares em 9 de abril de 1948, por ocasião do assassinato do líder liberal
Jorge Eliécer Gaitán, marco da exacerbação da violência política no país).
Dessa forma, todas as tentativas de reformular os eixos sobre os quais
a educação funcionava tiveram que passar, necessariamente, pela lógica do
discurso da Escola Nova, tanto por aqueles que aderiram a esse movimento
como por seus opositores. Nesse sentido, é necessário questionar algumas
interpretações segundo as quais o movimento da Escola Nova não encontrou
um espaço adequado na sociedade colombiana, por ser um modelo separado
da realidade latino-americana. Pelo contrário, é necessário entender esse
movimento como uma corrente pedagógica cuja influência histórica e
pertinência levou a colocar em circulação um ideário que, embora tenha
emergido na Europa e na América do Norte, foi apropriado e ressignificado
em diferentes países do mundo, ajudando a tecer o imaginário de sociedades
modernas em relação ao tipo de ser humano requerido para aquele momento.
Assim, é mais pertinente afirmar que o ideário escolanovista cumpriu
bem as funções determinadas para o projeto de modernização política no
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país, ou seja, a legitimidade das novas relações sociais, disseminando a ideia
de uma sociedade harmônica que oferecia igualdade de oportunidades,
sem diferenças de raça, sexo ou classe social, contribuindo para regular,
por meio do canal educacional, as diferenças sociais e ocupacionais. Da
mesma forma, não se pode ignorar que esse ideário ajudou a questionar as
condições precárias com que se administrava a educação na maior parte do
território nacional, promovendo a reflexão sobre os métodos de ensino e
aprendizagem, a modernização sobre os processos pedagógicos e didáticos
e, ao mesmo tempo, introduzindo novas concepções sobre a infância. Tudo
isso, enquadrado na perspectiva de consolidação do Estado-nação e na
construção de uma cultura nacional.
O caso da Colômbia tem alguns pontos em comum e outros de
divergência com as experiências de vários países latino-americanos em relação
à influência da Escola Nova. Com a Argentina, compartilha as tentativas
feitas a partir da iniciativa privada para transformar práticas pedagógicas
tradicionais, mas difere no sentido em que na Argentina a Escola Nova não
teve apoio dos governos autoritários implantados no período. No caso do
Uruguai, distancia-se, na medida em que o ideário escolanovista teve, desde
o início, o apoio do Estado mais do que da iniciativa privada. Com o Brasil,
a experiência é bastante semelhante, pois nos dois países o escolanovismo é
inicialmente apropriado por meio de experiências privadas e locais, tornandose, a partir da década de 1930, o discurso pedagógico oficial, conseguindo
articular os demais discursos existentes.
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CAPÍTULO 6

A Escola Nova na Argentina. Apontamentos locais
de uma tradição pedagógica transnacional1

Silvina Gvirtz
Gabriela Barolo

Introdução
Neste capítulo, propomo-nos a descrever a evolução do denominado
movimento da Escola Nova na Argentina. O mesmo caracterizou-se pela
heterogeneidade de tempos, espaços e ideias pelas quais transcorreu, sendo
um denominador comum de suas diferentes expressões, a afiliação aos
postulados da tradição pedagógica reformista de origem europeia, que
começou a difundir-se localmente nas primeiras décadas do século XX.
Essa corrente se enraizou no âmbito local apresentando-se como uma
alternativa ao sistema educacional tradicional cujos princípios ancoravam-se
na Lei 1420 da educação gratuita, obrigatória e laica, de 1884. Esse modelo
educacional era uma prioridade na construção do Estado-Nação.2

1. Tradução de Fabiana Garcia Munhoz.
2. Oscar Oszlak, La Formación del Estado Argentino (Buenos Aires: Editorial De Belgrano,
1982).
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O escolanovismo na Argentina pretendia romper com algumas premissas
do modelo de ensino que buscava ensinar o mesmo a todos ao mesmo
tempo. Ele fixou sua atenção na individuação dos alunos e na melhoria das
práticas escolares diárias sem alterar os fundamentos da escola moderna.
Ao longo deste capítulo, serão investigados, a partir de uma perspectiva
histórica, o impacto e o percurso variado desse movimento no país. Será
revista, em primeiro lugar, a divulgação das propostas, que por volta dos anos
1920 começaram a penetrar o sistema educacional de órgãos da sociedade
civil, com enfoque específico na revista La Obra. Em seguida, avançaremos
para a década de 1930, na qual ocorreu um importante congresso, além
da implementação das reformas escolanovistas do Conselho Nacional de
Educação. Também será aprofundada a análise sobre os testes-piloto realizados
paralelamente em escolas públicas do interior do país, que buscavam uma
transformação radical das práticas, como a experiência das irmãs Cossetini.
Na década de 1960, essa corrente se torna moda em estabelecimentos privados
da Cidade de Buenos Aires. Finalmente, as menções à Escola Nova do
Ministério da Educação Nacional nos anos 1990 serão revisadas. Vale notar
que a temporalidade desse movimento em nosso país não tem uma correlação
linear com os tempos da história política (embora seja atravessada por ela).
A partir deste caminho, tentaremos dar conta de uma experiência que
nos permita refletir sobre as particularidades da aplicação local de uma
tradição pedagógica transnacional, destacada por suas propostas inovadoras,
e muito diferentes em suas características e tempos de implementação do
que aconteceu em outros países, como no limítrofe Brasil.3 A perspectiva de
análise permitirá examinar as mudanças e continuidades de um movimento
que, ao longo do tempo, nunca foi permanentemente instalado no sistema
educacional local.

Os alcances do conceito de “Escola Nova”
As dificuldades para definir e conceituar esse movimento na esfera
local são replicadas quando se descreve o fenômeno a partir do qual ele
3. Diana Gonçalves Vidal e Silvina Gvirtz, “Historia comparada de la educación entre Brasil
y Argentina: alcances y límites” em SAHE 20. La formación de una comunidad intelectual,
org. Nicolas Arata e Maria Luz Ayuso (Buenos Aires: SAHE, 2015, v. 1), p. 156-164.
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é embasado. A Nova Escola, ou Escola Ativa, foi na Europa uma corrente
pedagógica renovadora do final do século XIX e das primeiras décadas do
século XX:
A Escola Nova pode ser vista, então, como um movimento de reforma
que confronta as formas escolares tradicionais que se originaram nos
estados conservadores e predominantemente monarquistas da primeira
metade do século XIX e que foram chamadas de “pedagogias triunfantes”.
Para a Escola Nova, com sua variedade, não a unia tanto o amor, mas
o espanto ante as formas educativas tradicionais.4

Também aí podemos falar sobre uma congregação de experiências
e teorizações, incluindo diferentes posições curriculares, reunidas em
torno de um princípio de renovação; sem buscar a substituição de sistemas
educacionais, mas sua melhoria com novas perspectivas. A Escola Nova se
propõe como um discurso de individuação da criança. Através deste olhar,
propõe articulações com o trabalho, a psicologia e a comunidade, a libertação
do desenvolvimento social.5 Desta forma, podem ser incluídos na tradição
escolanovista casos provenientes de diferentes regiões do continente e com
particularidades próprias, como as de Cecil Reddil, Edmond Demolins,
Maria Montessori, Ovide Decroly, Édouard Claparède, Herman Lietz, Georg
Kerschensteiner, Helen Parkhurst e Carleton Washburne.
Rapidamente, essas ideias se disseminaram por diferentes latitudes.
Inclusive, diversas iniciativas tornaram-se ações com projeção transnacional,
através de congressos e coalizões.
Na Argentina, as ideias da Escola Nova remontam ao início do século XX.
Na Argentina, a Escola Nova ganhou muita notoriedade, cuja influência
foi se espalhando como um movimento capilar entre os professores, ao
tomar conhecimento das obras dos pedagogos inscritos nesta corrente

4. Marcelo Caruso, “¿Una nave sin puerto definitivo? Antecedentes, tendencias e interpretaciones alrededor del movimiento de la Escuela Nueva”, em La escuela como máquina de
educar, org. Pablo Pineau, Inés Dussel e Marcelo Caruso (Buenos Aires: Paidós, 2001), p.101.
5. Ibid.
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e se inquietarem frente aos resultados da aplicação da proposta da
escola tradicional.6

O sistema educacional argentino se configurou, a partir da segunda
metade do século XIX, como parte de um processo mais amplo de conformação
do Estado Nacional.7 A partir da celebração de um Congresso Pedagógico
Nacional em 1882, a Lei 1420 da Educação Comum foi postulada, dois anos
depois, estabelecendo um modelo de escola pública primária, não religiosa,
livre e obrigatória. Com essa lei, o recém-criado Estado-Nação argentino
assumiu um papel central na expansão do sistema nacional de educação,
como parte de sua estratégia de fortalecimento e consolidação. O Estado
estava encarregado da regulamentação, financiamento e provisão integral
do serviço educativo. Adriana Puiggrós denominou este sistema tradicional
como um “Sistema de Instrução Pública Centralizado Estatal” (SIPCE)8,
caracterizado pela centralização, verticalidade e burocracia, deixando pouca
capacidade de decisão nas mãos das escolas e da sociedade civil.
Reagindo a este modelo é que aparecem as primeiras propostas
escolanovistas locais. Sem conexão direta com os grandes problemas da
política educacional, como a democratização do sistema ou sua estrutura;
as preocupações teóricas e práticas visavam principalmente modificar a
organização interna da escola e operacionalizar a prática pedagógica, a fim
de maximizar a eficiência do funcionamento escolar.9 Suas ideias impactaram
fundamentalmente a primeira infância e a educação primária.
É interessante notar que as ideias desse movimento foram apropriadas
em cada país de acordo com suas peculiaridades históricas e com o
desenvolvimento dos sistemas nacionais de educação. A orientação e as
preocupações sobre a organização interna de um sistema educacional já
6. Adriana Puiggrós e Roberto Marengo, Pedagogías: reflexiones y debates (Bernal:
Universidad Nacional de Quilmes, 2013).
7. Silvina Gvirtz, De la tragedia a la esperanza: hacia un sistema educativo justo, democrático
y de calidad (Buenos Aires: Academia Nacional de Educación, 2009), p. 15.
8. Adriana Puiggrós, Historia de la educación argentina: Sujetos, disciplina y currículo
en los orígenes del sistema educativo argentino (1885-1916) (Buenos Aires: Galerna, 1990).
9. Silvina Gvirtz e Verônica Oelsner, “El movimiento de Escuela Nueva y sus estrategias de
cambio para el sistema educativo argentino entre 1920 y 1996”, em Manifesto dos Pioneiros
da educação: um legado educacional em debate, org. Maria do Carmo Xavier, (Brasil: Ed.
FUMEC y Ed. Fundação Getúlio Vargas, 2004), p. 2.
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estruturado, que caracteriza o movimento da Escola Nova na Argentina,
não são replicadas, por exemplo, no país vizinho, o Brasil. Neste, o sistema
nacional de educação foi constituído apenas na segunda década do século
XX, e os pedagogos do movimento escolanovista estavam encarregados da
tarefa de estruturá-lo.10

A Revista La Obra
Na Argentina, em seus primórdios, as propostas do movimento foram
disseminadas por diferentes órgãos da sociedade civil. O mais relevante, por
sua influência nos docentes (na forma de conceber a educação), foi o que
deu origem à revista La Obra, de frequência quinzenal, fundada em 1921.
A particularidade e a importância da revista – e das ideias de uma nova
organização que ela favoreceu – residiam não apenas no fato de ser uma
revista pedagógica escrita para professores, mas na estrutura particular que
possuía e com a qual respondia às demandas de conhecimento prático e
teórico de professores daquela época.11

10. Diana Gonçalves Vidal e Silvina Gvirtz, “Historia comparada de la educación entre
Brasil y Argentina: alcances y límites”. Em: Nicolas Arata, Maria Luz Ayuso. (org.). SAHE
20. La formación de una comunidad intelectual. 1ed.Buenos Aires: SAHE, 2015, v. 1, p. 156164); Diana Gonçalves Vidal, “Escola Nova e proceso educativo”, em 500 anos de Educacao
no Brasil, org. Teixeira Lopes, E., Mendes Faria Filho, L. y Greive Veja, C. (Belo Horizonte:
Autêntica, 2000); Clarice Nunes, “Cultura escolar, política educacional y espacio urbano.
La modernidad pedagógica en la ciudad de Rio de Janeiro”, em Propuesta educativa, n. 12,
Miño y Dávila, Buenos Aires, 1995.
11. Silvina Gvirtz, “Estrategia de la escuela nueva a través de la revista “La Obra” y sus
propuestas didácticas”, em Escuela Nueva en Argentina y Brasil. Visiones comparadas, org.
Silvina Gvirtz, (Buenos Aires: Miño y Dávila Editores S.R.L., 1996).
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Capa da revista “La obra”, 1939.

A revista apresentava duas partes: uma introdução teórica sobre
uma questão muito específica das mudanças propostas pelo movimento
(agenda, caderno, lição de casa, entre outros) e uma parte prática, na qual
foram apresentadas, a partir dos programas escolares atuais, atividades
concretas que o professor poderia realizar para cumprir o trabalho diário.

138

DIANA ESCOLA NOVA.indb 138

06/02/2020 10:53:26

A modificação da organização interna da escola só seria alcançada com base
na operacionalização da proposta, nos mínimos detalhes.12
Incentivar a participação ativa do aluno nas aulas foi uma das principais
preocupações, ponto destacado na revista, em consonância com as teorias
de estímulo à autonomia da criança:
Que a criança faça, que a “ação” do estudante prevaleça em todos os
momentos da aula, dissemos; pois bem, o que emerge dessa atividade,
dessa “ação”, é o que deve ser incluído no registro, resumo, etc., que
permanece no caderno único. Tal é o conceito do que veio a ser chamado
de registros, resumos, síntese ou exercícios do caderno único.13

Nestes parágrafos é possível observar a reação desse movimento contra
a organização tradicional do sistema educacional, que Adriana Puiggrós
chama de Sistema de Educação Pública Centralizado Estatal.
O aluno deveria se encarregar de investigar em seu processo de
aprendizagem e desenvolver sua curiosidade e capacidade crítica com
base na disponibilidade de diferentes materiais e experiências de ensino.
Nesse sentido, o livro deveria se constituir como mais uma ferramenta
pedagógica, mas não a única. Deveria ser um instrumento de pesquisa,
promotor e estimulador de atividade; mas fundamentalmente tinha que ser
complementado com outras fontes de conhecimento, como a experimentação
e a observação:
O livro segue sendo um instrumento de orgulho, de lucro, mas é também
um substituto para as fontes do conhecimento humano, em que os
homens acham confortável satisfazer seu instinto de curiosidade, sem
usar mais esforço do que engolir, com o qual a capacidade de elaborar
e investigar diminuiu. A curiosidade é satisfeita em fontes de segunda,
terceira mão, impuras pela tendência que industrializou o livro, o
espírito de crítica é perdido por se perder a capacidade de produzir, e
a humanidade dobra o pescoço intelectual frente à palavra impressa
que tem substituído os critérios individuais.14
12. Gvirtz e Oelsner, “El movimiento de Escuela Nueva y sus estrategias de cambio para el
sistema educativo argentino entre 1920 y 1996”.
13. La Obra, TVII, no. 6 (1927), p. 226.
14. La Obra, TVIII, no. 4 (1928), p. 153.
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Se o livro foi aceito, com advertências sobre seu uso, os manuais, no
entanto, não deveriam ter lugar nas escolas, já que, segundo o autor do
artigo, esses manuais reduziam a “ciência a extratos que são o produto de
séculos de experiência”.15
Essas dinâmicas de aprendizado exigiam, por sua vez, um uso diferente
do tempo. O “cronograma mosaico”, com sua rigorosa moderação de tempo,
não permitia o desenvolvimento natural da atividade do nível e produzia
uma estrutura rígida de ensino. A ideia de “uso do tempo”, flexível e elástica,
medida de acordo com a necessidade de cada tarefa, foi proposta como mais
adequada para a Escola Nova.
A ideia do cronograma é substancialmente modificada. A rigidez, a
medição escrupulosa do tempo e sua dosagem inviolável por meio do
cronograma – o cronograma mosaico – são incompatíveis com o novo
sistema de trabalho que o caderno único implica. Sem pretender por
enquanto a total supressão do horário escolar, que possivelmente será
alcançado em um regime de organização excepcional, o uso adequado
do caderno e a aplicação discreta de novas formas de trabalho requerem
um cronograma suficientemente elástico para permitir a adaptação
circunstancial à atividade do nível.16

O espaço e o arranjo tradicional do mobiliário também deveriam ser
modificados para o escolanovismo.

15. Ibid.
16. La Obra, TVII, n. 8 (1927), p. 306.
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Mesas para trabalhar emm pequenos grupos. Turma de primeira série superior. Escuela
Normal N°5, 1943. Archivo General de la Nación.

A redução do espaço do quadro negro, para dar lugar a novas formas
de escrita e suporte, como o caderno de classe, era muito importante.17 O
uso do caderno, além disso, foi associado à diagramação dos conteúdos das
atividades. Como apontamos anteriormente, esses pedagogos entendiam
que não se conhece pela repetição, mas pela ação.
Eles propõem, ao mesmo tempo, romper com a visão estagnante
disciplinar da escola. A ideia que prevaleceu foi a de substituir as disciplinas
por questões ou temas que resultariam em eixos interdisciplinares.

17. Gvirtz, “Estrategia de la escuela nueva a través de la revista ‘La Obra’ y sus propuestas
didácticas”.
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Asuntos de Ciencias Naturales, 5° grado. Alberto E. J. Fesquet. Editorial
Kapeluz y Cía.1938.

De um tópico, diferentes áreas seriam consideradas. No entanto,
não apenas variaria o foco do programa que passaria da disciplina para a
questão, mas o programa se tornaria um guia resumido do trabalho a ser
realizado. Ele conteria as diretrizes. O conteúdo analítico seria formulado
pelas necessidades dos alunos durante o desenvolvimento do ano letivo; o
professor iria construí-lo em função dos alunos.18 A proposta programática,
18. Gvirtz e Oelsner, “El movimiento de Escuela Nueva y sus estrategias de cambio para el
sistema educativo argentino entre 1920 y 1996”.
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portanto, estaria de acordo com um novo tipo de caderno cujo ritmo não
seria dado pelos conteúdos, mas pelas atividades desenvolvidas pensando nas
diferentes questões. Programas e cadernos tornaram a proposta coerente.19

A disseminação da tradição escolanovista no sistema público
estatal, a partir dos anos 1930
Um dos colaboradores mais importantes da Revista La Obra foi o Dr.
José Rezzano, figura emblemática da corrente escolanovista local. Professor
primário e da escola normal e médico, ele trabalhou na docência, bem
como no meio acadêmico e estatal. Foi Inspetor geral de escolas na Capital
Federal, ocupou uma cátedra na Escola Normal de Professores “Mariano
Acosta”, e foi reitor da Faculdade de Ciências Humanas e da Educação da
Universidade Nacional de La Plata (UNLP) e membro do Conselho Nacional
de Educação (CNE).
José Rezzano também presidiu a seção argentina da Liga da Nova
Educação, que funcionou na Universidade Nacional de La Plata (UNLP).
Esta seção, juntamente com o Instituto de Didática da Faculdade de Filosofia
e Letras da Universidade de Buenos Aires, sob a direção do Dr. Juan Cassani,
foi encarregada de organizar, em 1933, um ciclo de cursos da Escola Ativa para
professores. Durou um mês, com sede na Faculdade de Filosofia e Letras, e
contou com a presença de um grande número de professores de todo o país.
Entre os cursos lecionados estavam: “Os testes na escola primária”, “Os
centros de interesse e a técnica da escola ativa”, “O plano Dalton e nossa
escola”, “Renovação de nosso trabalho escolar”, “A didática da nova escola”
e “Algumas anomalias psíquicas do escolar”. A seu cargo estavam o próprio
Rezzano e sua esposa, Clotilde Guillén de Rezzano, Juan Cassani, José Mas,
Salvador Aloise e Juan Mantovani.
Em seu discurso de abertura, Dr. Rezzano foi encarregado de salientar
o caráter diverso e universal da escola ativa, dando conta dos avanços no
último congresso internacional da educação nova organizado em Nice,
no ano anterior. Lá, apesar da enorme diversidade de delegados de todo o
19. Para um estudo pormenorizado sobre o uso dos cadernos em aula, ver Silvina Gvirtz,
El discurso escolar a través de los cuadernos de clase, (Buenos Aires, Eudeba, 1996).
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mundo, com diferentes ideias filosóficas, políticas, sociais e econômicas,
houve um acordo unificador, que se concentrou em considerar a escola nova
como um instrumento necessário para “ajudar a humanidade a ser salva das
armadilhas e perigos do momento atual”.20 Assim, a escola nova procurou
adaptar a prática educativa às exigências de um mundo em transformação.
Dr. Rezzano ocupou-se de destacar vários professores argentinos, que em
todo o país e de diferentes lugares da hierarquia de ensino, levaram adiante
experiências inovadoras em suas áreas de trabalho. Por isso, apresentou os
cursos como uma tentativa de organizar e coordenar esforços em torno de
um trabalho comum:
O objetivo concreto para o qual estes cursos apontam é facilitar de um
modo ordenado e sistemático a iniciação de parte de nossos professores
desta tarefa nacional, isto é, próprio de nosso povo que finalmente
vem nos dar o desenvolvimento e aplicação inteligente de um sistema
educacional enquadrado nos princípios gerais da educação nova, mas
com as características e relevos da nossa personalidade nacional.21

Entre os que participaram do ciclo estavam funcionários estatais da
gestão escolar, como o já mencionado Juan Mantovani, então inspetor geral
do ensino secundário, Julio Picarini, inspetor técnico geral da capital, e o
próprio Rezzano. Além disso, o boletim do Conselho Nacional de Educação,
o Monitor de la Educación, publicou uma minuta da experiência.22 No dia
do fim do ciclo, Clotilde Guillén de Rezzano leu a constituição, com os
presentes, da Liga da Educação Nova, que seria anexa à Liga Internacional
e seria responsável pela edição de um boletim informativo mensal para
publicar os ensaios e investigações realizados em todas as escolas da república.
Parece ter sido uma preocupação presente no período, enquadrar a
experiência escolanovista nacional, com suas particularidades, na esfera
transnacional. Isso é refletido novamente pela professora Guillén de Rezzano,
em um livro intitulado Hacia la Escuela Activa, publicado no ano seguinte ao
ciclo. Ali, ela se detém meticulosamente nas características de vários casos
20. El Monitor de la Educación, Año 52, n. 721 (1933).
21. Ibid, p. 101.
22. Ibid.
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desenvolvidos na Europa. São resenhados o
 sistema Montessori, o sistema
Decroly, o sistema Dalton e o sistema Winnetka, entre outros. Segundo a
autora, esses sistemas “legitimam os qualificadores de uma escola nova e
ativa; nova por responder aos novos problemas da educação, ativa, por se
opor ao sedentarismo de sua ilustre antecessora”.23
Identificar as particularidades locais em que cada tentativa ocorre e
contextualizar as escolhas pedagógicas é importante para a escola nova, mas
também a ponderação das características comuns. Guillen Rezzano enumera:
a preparação do ambiente escolar, a fim de provocar todas as atividades da
infância e desenvolver habilidades segundo a orientação pessoal, menor
importância atribuída ao capital de instrução e profusão de conhecimentos
não controlados como processos educativos, a multiplicação de material
educativo e de instruções para reduzir as desvantagens do verbalismo, a
preferência pela realidade concreta em oposição ao material estilizado, a
ponderação do trabalho manual em todas as formas, a promoção de interesse
como combustível para produzir atividade, a intervenção da criança na
organização do trabalho escolar e o desenvolvimento de critérios pessoais
como fundamento da educação moral.24 O privilégio da autonomia do
aprendiz é um tema central em toda a escrita.
Um acontecimento de grande importância para o movimento da
Escola Nova foi, sem dúvida, a aprovação, em caráter definitivo em 1937,
dos Programas para as Escolas Comuns da Capital Federal, pelo Conselho
Nacional de Educação (CNE). Essa resolução tinha uma clara inclinação
para essas novas tendências e consistia na introdução de currículos baseados
em programas de assuntos ou conhecimentos, substituindo as disciplinas
compartimentadas. Para a preparação do mesmo foi criada uma comissão
especial que iniciou seu trabalho em setembro de 1935.
No resumo da gestão publicado pelo Monitor de la Educación, em
dezembro de 1937, refere-se à resolução sob o seguinte preceito: “Lembrese que a criança não é um mero espectador, mas o ator principal no
desenvolvimento de seu conhecimento”. Mais adiante afirma:
23. Clotilde Guillen de Rezzano, Hacia la Escuela Activa, (Buenos Aires: Librería de Jesús
Menendez, 1934), p. 42.
24. Ibid.
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Como meio educacional, era aconselhável utilizar as próprias atividades
da criança. Deveria educar-se atuando. A iniciativa individual e o fazer
são as forças que impulsionam o progresso. A criança deve ser treinada
no dinamismo e não no estatismo. Essa é a orientação dos novos
programas, a partir da qual se calcula o futuro do país, que depende
das características adquiridas por seus filhos com a educação em que
são formados desde a infância.25

Entre aqueles que a impulsionaram estavam, também, dois de seus
representantes mais ativos: o Dr. Rezzano, na época membro do Conselho
Nacional de Educação, e José Mas, membro do comitê especial para a
preparação dos programas. O primeiro, lembre-se, foi o editor da revista
La Obra, e ambos participaram do ciclo de treinamento descrito no início
desta seção.

A escola como unidade de aplicação do escolanovismo
Paralelamente às ações descritas acima, várias experiências foram
realizadas em diferentes cidades do país. São os casos de professores que
experimentaram mudanças influenciadas pelas ideias da Escola Nova,
buscando transformar radicalmente as escolas em que trabalhavam. Dr.
Rezzano afirmou no discurso de abertura do ciclo de treinamento:
Já existem muitos professores argentinos, espalhados por todo o país,
nos diferentes graus de hierarquia de ensino, que são considerados de
alguma forma como soldados da educação nova, mas que se movem
em marcha em direção ao ideal com um ritmo muito diferente, alguns
mais devagar, porque carregam alguma responsabilidade pesada e não
podem prudentemente correr o risco de um programa não aprovado,
outros com um pouco mais de valor e decisão que os leva a realizar
testes com resultados variados mas sempre significativos, outros, enfim,
e naturalmente em menor número, que se movem com toda ousadia,
sem medo dos perigos, na investigação dos caminhos que acreditam
novos e valiosos. Nestes geralmente são jogadas pedras das margens da
25. El Monitor de la Educación, Año 57, n. 779 (1937), p. 4.
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estrada, mas logo se consolam do infortúnio, por sorte, quase sempre
passageiro.26

Entre os mais destacados, podemos citar o projeto Florence Fossati nas
Escolas Nueva Era de Mendoza, ou Dolores Dabat na Escola Normal Nº 2
de Rosário, ou o implementado por Luis F. Iglesias na Escola Rural Nº 11 de
Tristán Suarez. Um parágrafo a parte merece Olga Cossetini, que de Santa
Fé conduziu práticas altamente reconhecidas até hoje, de quem vamos nos
ocupar nesta seção.
Cossetini nasceu em 1898, em San Jorge, Santa Fé. Filha e irmã de
professores, Olga Cossettini dedicou sua vida à tarefa pedagógica, em
estreita colaboração com sua irmã Leticia. Além de experiências múltiplas
e prolongadas na administração, Cossettini foi autora de um número prolífico
de escritos sobre educação. Publicou uma dezena de livros de sua autoria,
além de inúmeros artigos em revistas de diferentes procedências.
Existem duas escolas em que ela realizou suas tarefas de maior legado. A
primeira foi a Escola Normal “Domigo de Oro”, em Rafaela. Lá, juntamente
com Amanda Arias, liderou uma importante renovação das práticas no
estabelecimento, que passou a se chamar “Escuela Serena”. Então, em 1935,
ela se mudou com sua irmã Leticia para a cidade de Rosário, para assumir
o cargo de diretora da Escola Nº 69 “Dr. Gabriel Carrasco”. Esta última
obteve o status de escola experimental graças ao Diretor Geral de Escolas,
Pío Pandolfo.
O caso da “Escuela Serena” reúne muitas das metodologias propostas
pelo movimento. Por exemplo, as salas de aula evitavam mesas individuais
e ofereciam mesas de dimensões maiores para permitir o trabalho coletivo
entre os alunos. O pátio, o pomar, a biblioteca se alternavam com o espaço
do auditório, em função do que as atividades exigiam. O bairro, a praça, o
barranco, o rio foram incorporados às experiências de aprendizagem.27 A
estreita relação entre a escola e seus arredores foi promovida insistentemente a
partir de várias atividades realizadas no âmbito da experiência. Representações
26. El Monitor de la Educación, Año 52, n. 721 (1933), p. 101.
27. Elisa Welti e Maria Silvia Serra, La Escuela Nueva en Rosario: Olga Cossettini y la
Escuela Serena Educadores con perspectiva transformadora, (Ministerio de Educación de
la Provincia de Santa Fe - FLACSO, 2018).
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teatrais, exposições de desenhos e pinturas, excursões no bairro, diálogos com
artistas e pensadores e as destacadas Missões de Ação Cultural, que ocorreram
entre 1936 e 1942, foram algumas das principais estratégias desenvolvidas
nesse sentido.
Em 1940, após um dia no Museu Municipal de Belas Artes de Rosário,
“Juan B. Castagnino”, Cossettini publicou uma interessante obra chamada
El Niño y su expresión. É importante destacar que a mesma foi publicada
pelo Ministério da Instrução Pública e Desenvolvimento de Santa Fé. É
Juan Mantovani, que na época ocupava o cargo de ministro e que havia
servido como professor no Ciclo de Formação de 1933, quem escreve a
introdução do mesmo. Nesta publicação, a pedagoga apresenta suas ideias
sobre a importância de promover a autonomia, a criatividade e o trabalho
manual da criança.
No professor sobre o qual se operam uma série de fatores, prevalece a
influência deformadora da escola e, posteriormente, o acúmulo de exigências, programas, horários, sinais, fornecidos em doses de 25 minutos
e, sobre tudo isso, uma ciência pedagógica que na forma de preceitos,
normas e princípios abstratos recebidos, criando, como Claparéde nos
diz (...) um regime educacional contra a natureza, esmagador da vida,
contrário ao mesmo princípio da educação, que consiste em ampliar a
vida. (...) em vez de descobrir a aptidão criativa de seu aluno, ele a sufoca
quase sempre subordinando-a ao seu eu categórico, ao imperativo da
escola, de seu programa, de sua agenda, de seu exame.28

Nos anos 1940, a Escola Nova continua sua tentativa de penetrar o
Sistema Público de Educação de gestão estatal. No entanto, esses altos e
baixos duram até o golpe de Estado de 1955, que retorna aos modelos mais
plenamente representativos do sistema educacional tradicional. A escola
nova nunca foi deixada de fora das disputas político-ideológicas da época.
Enquanto esse movimento esteve ligado ao progressismo, aos movimentos
democratizantes, a direita vernacular o perseguia e tentava destruir tanto
suas experiências mais renomadas quanto os pedagogos que faziam parte
28. Olga Cossetini, El niño y su expresión (Buenos Aires, 1940), p. 36.
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dela.29 Puigross destaca, em um artigo, que naquela data Calzetti, Rezzano
e Cassani foram expulsos de seus postos, para ela membros notáveis do
escolanovismo burocratizado. Também destaca que a Igreja Católica e seus
representantes levaram pouco tempo para reocupar todos os lugares nos
ministérios. “Suprima-se” é o termo que melhor descreve, para esta autora,
o pós 1955.
Por esse motivo e diante da situação política do país, o movimento
passa a olhar para as escolas de gestão privada que ainda possuíam maior
grau de autonomia para desenvolver estratégias didáticas diferenciadas
daquelas que foram regulamentadas na escola pública de gestão estatal. Por
esta razão, e até o retorno da democracia, na Argentina, em 1983, a Escola
Nova só impacta o sistema educacional privado

Experiências escolanovistas na esfera privada a partir dos anos
1960
Nos anos 1960 e 1970, desenvolveu-se uma tendência que retomava as
ideias da Escola Nova, que intervinha não mais nas escolas públicas, mas
nas escolas particulares, principalmente na cidade de Buenos Aires. Um
novo liberalismo secular escolanovista, muito influenciado pela psicanálise
e psicologia social, começou a se desenvolver em escolas primárias (Jean
Piaget, Mundo Nuevo, Escuela del Sol, Acuario), creches (Arco Iris, Sarmiento,
Jardín de la Niñez, Casa de los Niños), acampamentos de férias (Zumerland)
e centros recreativos (Kinder-club).
Isabelino Siede (1996)30 as denomina Escolas Progressistas Laicas (EPL)
e argumenta que são claramente diferenciadas das escolas católicas privadas.
Surgem para outra demanda, com outras ideias e com claras influências da
nova escola.
29. Ovide Menim, “El ensayo de ‘escuela serena’ realizado por las hermanas Cossettini en
la República Argentina”, Revista da Faculdade de educacao, Vol. 24, n. 1 (Sao Paulo, 1998).
30. Isabelino Siede, Las escuelas progresistas laicas en la educación privada de Capital
Federal entre 1955 y 1983. Trabajo de Seminario de doctorado: “Problemas metodológicos de
la investigación en Historia de la Educación; las corrientes teóricas en la historia reciente de
la educación argentina (1955-1983)”, Profesora Dra. Adriana Puiggrós, Buenos Aires, Buenos
Aires, Facultad de Filosofía y Letras – UBA. Mimeo, 1995.
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A geração de educadores que realizou estas propostas baseou-se em
ensaios de tradição escolanovista da escola pública argentina, tomando como
principal referência pedagogos como Rosa Ziperovich, Olga Cossettini e Luis
Iglesias. Além disso, apoiaram-se nas obras de Ferriere, Decroly, Montessori,
Laplassade, Jean Piaget e Paulo Freire.31
Em geral, faziam parte dela os filhos da intelectualidade de classe média e
das lideranças progressistas da época.32 Estimular o desenvolvimento pessoal
e social dos alunos foi, mais uma vez, o eixo articulador das propostas. O
protagonismo da criança em seu processo de aprendizagem foi central,
por isso a consideração de suas preferências e o respeito pelo seu ritmo de
trabalho, com um horário flexível, caracterizaram a dinâmica pedagógica
dessas instituições. Incentivava-se sua participação na tomada de decisão
coletiva, em estruturas como rodas de conversa e assembleias. María Volponi
de Chamorro assim recordava sua experiência na escola Mundo Nuevo:
Alunos e professores desenhavam as tarefas do dia de acordo com
o planejamento das unidades, nas quais também havia um trabalho
compartilhado. O que deveria ser feito durante a manhã era anotado
no quadro negro. Os alunos decidiam em que ordem pretendiam
concluir as tarefas. Como algumas tarefas eram em grupo, eles deveriam
necessariamente chegar a um acordo.33

Essas experiências incluíram maior liberdade de tempo para a
aprendizagem das crianças, a eliminação de uniformes escolares que
distinguiam, até então, crianças de escolas públicas e privadas, a presença de
atividades extracurriculares como a expressão corporal e o teatro, atividades
alheias até então da vida escolar.
Essas escolas enfrentaram dificuldades com a ditadura militar que chegou
ao poder com o golpe em 1976, embora muitas tenham sobrevivido. Suas
dinâmicas eram contrárias ao avanço reacionário imposto aos estabelecimentos
31. Gvirtz e Oelsner, “El movimiento de Escuela Nueva y sus estrategias de cambio para el
sistema educativo argentino entre 1920 y 1996”.
32. Adriana Puiggrós, Qué pasó en la Educación Argentina. Desde la conquista hasta el
menemismo. (Buenos Aires: Kapelusz Editora, 1996).
33. Volponi de Chamorro, M. “Ronda de intercambio, asamblea y consejo de escuela. ¿Se
enseña a participar?” em La escuela, una utopía cotidiana, org. Solves, H. (Buenos Aires:
Editorial Paidós, 1993), p. 150.
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de ensino, tanto privados quanto públicos. Em muitas ocasiões, assim como
as escolas públicas, elas tinham um discurso duplo, mantendo sua pedagogia
quando não estavam sob o olhar atento dos funcionários do governo.

A Escola Nova no Ministério da Educação Nacional nos anos
1990
Vale a pena mencionar um último ensaio escolar: o programa
denominado “Nueva Escuela”, desenvolvido entre 1993 e 1996, que consistia
em uma série de propostas incluídas em resoluções do Conselho Federal
de Cultura e Educação (CFCyE) em folhetos elaborados pelo Ministério de
Educação da Nação. Essas produções ocorreram como parte de um processo
de transformação mais amplo do sistema educacional, com o objetivo de
promover a “transformação educacional” promulgada pela Lei Federal de
Educação nº 24.195, sancionada em 1993.
Há dois aspectos principais que este programa compartilha com o
histórico escolanovista revisado até agora. Por um lado, pretendia incentivar a
flexibilização do uso do espaço de aprendizagem, ultrapassando os limites da
sala de aula; e, por outro lado, colocava uma grande ênfase na promoção da
participação dos estudantes na tomada de decisões, sobretudo nas assembleias.
O desafio da escola era educar o aluno como um transformador crítico da
realidade:
Podemos educar para transformar a realidade de alguma maneira que
não seja oferecendo oportunidades reais de operar no ambiente próximo?
É essencial formular propostas concretas para que os alunos assumam
a responsabilidade por alguns aspectos da tarefa institucional, gerenciálos por si mesmos, desde os primeiros anos, de acordo com o potencial
evolutivo de cada etapa, como parte do processo de aprendizagem.34

No entanto, essa experiência teria uma duração muito limitada. O
programa, dependente de financiamento externo, terminou em 1996 com

34. Cuadernillos para la Transformación. Hacia la Escuela de la Ley 24.195, Ministerio de
Educación, n.6, p. 4.
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o fim dos fundos. Também não é possível verificar o impacto real que teve
nas escolas, nem o uso desses materiais em tão curto período de tempo.35

Conclusões
Se observarmos, a partir de uma perspectiva macropolítica, pode-se
dizer que o movimento da Escola Nova teve um impacto limitado no sistema
educacional argentino. Sem dúvida, o objetivo era complexo: individualizar
em sistemas massivos, flexionar em tempos e estruturas muito tradicionais.
Em um país que ainda tem, para a grande maioria dos alunos, apenas quatro
e no ensino médio cinco horas de aula, parece difícil flexibilizar os horários
ou se movimentar em ritmos muito diferentes. A escola nova exige, para
impactos macro, condições materiais e organizacionais específicas.
No entanto, no nível da micropolítica, podem ser observadas, no
cotidiano escolar, nos discursos dos professores não todas, mas algumas das
premissas escolanovistas. As ideias de respeito pela criança, de aprendizagem
não enciclopédica e de distribuição diferente dos alunos na sala de aula têm
sido ensaiadas desde a década de 1920. Com mais ou menos possibilidades,
dependendo da época, os professores tentaram melhorias vinculadas a essas
ideias. Mostram isso os cadernos de aula, entre 1920 e 199036, que se observa
em fotos do Arquivo Geral da Nação37; e a permanência da revista La Obra
que, em 2011, celebra seu 90º aniversário.
É interessante refletir sobre esse movimento que propunha melhorias na
escola moderna, mas que não pretendia romper com suas bases. Não foi um
movimento que valorizou a desescolarização.38 Pelo contrário, seu objetivo
era melhorar o sistema atual. Mas, por sua vez, essa tentativa de trabalhar
apoiando-se na estrutura escolar tradicional, nessa gramática escolar, gerou
seus próprios limites e, em determinado momento, sua impossibilidade de
gerar um impacto maior sobre o sistema educacional.
35. Gvirtz e Oelsner, “El movimiento de Escuela Nueva y sus estrategias de cambio para el
sistema educativo argentino entre 1920 y 1996”.
36. Silvina Gvirtz, El Discurso Escolar a través de los Cuadernos de Clase (Bs As. EUDEBA
1999).
37. Silvina Gvirtz e Gabriela Augustowski, Imágenes de Nuestra Escuela Argentina. 19001960 (Bs. As, Santillana 2018).
38. Ivan Illich, Deschooling society, (New York: Harper & Row, 1971).
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CAPÍTULO 7

Conselhos de viajantes: a Escola Nova e a
transformação do papel do professor no Chile
(1920-1930). Um olhar conciso da história
transnacional e das emoções1

Pablo Toro-Blanco2

O marco de crescentes demandas sociais por educação e de implementação
de transformações institucionais e pedagógicas de relevância para o sistema
educacional chileno (como, por exemplo, o estabelecimento da obrigatoriedade
do ensino primário em 1920; a reorganização dos serviços educativos no
Ministério da Educação em 1927 e o auge do movimento da pedagogia
experimental), as dimensões transnacionais na construção do papel docente se
fizeram cada vez mais evidentes. Durante o período abordado sinopticamente
neste estudo, vários representantes dos postulados da Escola Nova visitaram
o Chile, atuando como uma espécie de “missionários pedagógicos”, em
1. Este texto é produto do desenvolvimento de dois projetos de pesquisa sob a responsabilidade do autor. São eles: Proyecto Fondecyt Regular 1140604 (2014-2017) e Proyecto de
Fondo Interno de Investigación Universidad Alberto Hurtado (2014). Desejo agradecer a
valiosa ajuda prestada por meus ajudantes Javiera Letelier Carvajal e Luis Felipe Caneo
Meneses. Agradeço também à professora Camila Pérez Navarro por facilitar o acesso a
alguns documentos e fontes que serviram à elaboração destas páginas.
2. Tradução de Ariadne Lopes Ecar.
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modalidades que tiveram distintos graus de institucionalização (da visita
individual à cátedra universitária), mas que não constituíram, propriamente,
parte de iniciativas interestaduais sustentadas no tempo, nem dependeram
programaticamente de organismos multilaterais, como ocorreria após a
Segunda Guerra Mundial.
Do mesmo modo, dando continuidade a uma prática que se iniciou em
torno da primeira década do século XX, docentes chilenos realizaram viagens
de formação e conhecimento de modelos pedagógicos (principalmente nos
Estados Unidos e em alguns países europeus), estabelecendo uma política
de Estado a este respeito, que teve como um de seus ciclos mais intensos à
época em que a reforma educacional chilena adotou explicitamente como
divisa oficial o movimento polissêmico da Educação Nova ou Escola Nova,
no fim da década de 1920 e nos primeiros anos de 1930, recorte histórico
deste texto. No entanto, como resultado de ambos fluxos, não se gerou
uma versão hegemônica ou canônica da ideia de Escola Nova no Chile.
O que parece haver predominado, como bem descreve Rodrigo Mayorga,
foi um fenômeno de “aglutinação e mistura” de influências e procedências
diversas.3 Isso está de acordo com perspectivas teóricas que, no âmbito das
análises das relações culturais transnacionais, olham com desconfiança para
o mecanicismo que subjaz a conceitos como “influência” ou “transferência”.
Dentro do recorte histórico deste texto, o último termo é, especialmente,
difícil de aplicar, sobretudo, se seguirmos o padrão de verificação sugerido
por Jason Beech, acerca dos atributos que a literatura sobre educação
comparada tem concordado, a respeito do modelo clássico de transferência
educativa: ser produto de um diagnóstico do problema local, que assume que
pode ser solucionado por um modelo estrangeiro, o qual é transplantado
e adaptado a um espaço receptor, tudo isso ocorrendo em uma sucessão
cronológica ordenada.4 A existência de vários polos de atração pedagógica,
assim como suas hibridações mediante referências cruzadas e, também,
3. Rodrigo Mayorga, “Las Grandes Reformas Pedagógicas”, em Historia de la Educación
en Chile (1810-2010), Tomo III: Democracia, Exclusión y Crisis (1930-1964), ed. Sol Serrano,
Macarena Ponce de León, Francisco Rengifo e Rodrigo Mayorga. (Santiago: Taurus, 2017), 173.
4. Jason Beech, “Repensando la Transferencia Educativa: de la transferencia transnacional a
los modelos universales de educación”, em Biblioteca Virtual Fundación Luminis, (2006): 3.
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os desacoplamentos temporais na “adoção” de modelos, fazem duvidar
destas noções de transplante de ideias, práticas e políticas educacionais
tão unilaterais. Esse pensamento é válido em uma época em que ainda não
amadureceu a configuração sólida (se se aceita tal premissa) de um “sistema
educativo mundial”, em que será possível distinguir, sobretudo a partir de
meados do século XX, uma tríade composta por “sistema hierarquizado da
ciência, a infraestrutura editorial internacional e a difusão global de uma
ideologia educativa e de desenvolvimento concreta”.5.
Tendo como referência o marco de circulação de ideias reformistas ao que
se tem aludido recentemente, o interesse destas páginas se apoia em apresentar
uma perspectiva, de caráter meramente exploratório, sobre o modo em que o
discurso desses distintos agentes foi perfilando novos recursos relacionados
à natureza afetiva e emocional das e dos docentes, à luz das concepções da
Escola Nova, e de que forma eles foram discutidos (e, em uma dimensão
não conhecida, integrados) nos diversos âmbitos em que o movimento
pedagógico chileno construía sua identidade profissional. A partir do foco
que se centra na ideia de história transnacional como história das conexões
em escala superior ao âmbito nacional6, neste texto se exploram conteúdos
relacionados com as mudanças demandadas pela profissão docente, em termos
afetivos, e sua interação, potencialmente polêmica, com os crescentes graus
de fundamentação científica do referido trabalho7, introduzindo uma análise
sucinta sob o prisma de conceitos provenientes da história das emoções
como, por exemplo, o de regime emocional.8
De acordo com estes propósitos, em uma primeira seção se apresenta um
panorama dos fluxos de circulação de ideias da Escola Nova ou reformista
para o Chile, tanto por obra de estrangeiros visitando o país como de
5. Jürgen Schriewer, “Sistema mundial y redes de interrelación: la internacionalización de
la educación y el papel de la investigación comparada”, em Internacionalización. Políticas
educativas y reflexión pedagógica en un medio global, comps. Marcelo Caruso e Heinz-Elmar
Tenorth (Buenos Aires: Granica, 2011), 61.
6. Sebastian Conrad, What is Global History? (Princeton: Princeton University Press, 2006), 6.
7. Iván Núñez Prieto, “Biología y Educación: Los Reformadores Funcionalistas. Chile,
1931-1948”, Cuadernos Chilenos de Historia de la Educación, nº1 (2013): 65-86. Este estudo
exemplifica este campo de discussão.
8. William Reddy, The Navigation of Feeling. A Framework for the History of Emotions
(Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 129.
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chilenos absorvendo as novidades pedagógicas existentes em universidades
estrangeiras ou dando conta do funcionamento dos sistemas educativos de
países reputados como modelos a seguir. Posteriormente, uma segunda parte
do texto se destina a apresentar e comentar, de uma lente historiográfica
atenta a dimensões afetivas e emocionais, algumas referências ao novo papel
das professoras e dos professores no horizonte da Escola Nova em construção
(imaginária e real) no Chile da época em estudo. Por último, apresenta-se
breves reflexões sobre as potencialidades e limitações de introduzir um
foco analítico como o proposto para olhar historicamente um processo de
mudança educacional intenso como foi a disputa pelo estabelecimento da
Escola Nova no Chile.

Idas e vindas: breve panorama sobre viagens pedagógicas no
marco da introdução da Escola Nova no Chile
Na reconstrução histórica de processos de transformação educacional
acelerados, geralmente é relegada a segundo plano a auto compreensão que
seus atores têm acerca da temporalidade e espacialidade dos transcursos nos
quais se encontram imersos. Tal consciência de pertencer a um tempo de
caraterísticas singulares (uma mudança “histórica”, uma reforma integral ou
outra categoria com a qual rotular tempos de alteração de um passado será
supostamente abolido de forma plena), supõe uma genealogia da mudança
vivida, a que, normalmente, exclui a consideração da heterogeneidade efetiva
que na maioria das vezes têm esses processos. Ressoa, pois, na experiência
dos educadores reformistas chilenos da época a afirmação de Koselleck de
que “na medida em que se vai experimentando o próprio tempo como um
tempo sempre novo, como ‘modernidade’, o desafio do futuro se tem feito
cada vez maior”9, o que reforça a singularidade do projeto reformista (neste
caso, abolir uma forma educativa e marchar, com a urgência do futuro cada
vez mais amplo à construção de uma Escola Nova).
Para justificar o próprio papel no cenário de mudança, geralmente, se
alude a uma origem evidente por si mesma e a um trajeto igualmente explícito,
9. Reinhardt Koselleck, Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, (Buenos
Aires: Paidós, 1993), 16.
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deixando de lado saídas, polissemias ou alternativas não consideradas.
Uma parte da história contemporânea acerca da instalação do complexo
de referência que foi a Escola Nova no Chile responde, principalmente,
a essas tendências. Assim, por exemplo, ocorre na leitura que Amanda
Labarca propunha, em 1926, a respeito do início do movimento no Chile. De
acordo com a célebre educadora e feminista chilena, as origens da renovação
que se vivia na educação do país, na segunda metade da década de 1920,
se explicavam por um processo tanto reativo como de abertura a novas
influências estrangeiras:
Reagíamos contra, especialmente, a do alemão e a do francês, voltando os
olhos à prepotente república de Washington. Foram enviados professores
chilenos para estudarem ali e importadas algumas diretoras de escolas
normais das margens do Mississipi e de Potomac. Leram James, Dewey
e os profetas menores da pedagogia ianque.10

É interessante constatar o tom discursivo de base na identificação do
fenômeno de mudança como um duplo movimento com uma consistência
lógica: o desafio do patrimônio pedagógico do século XIX, sobretudo alemão
(que operou mediante uma reforma oficial promovida desde o fim da década
de 1880, considerada como autoritária, rigorosa, livresca, entre outras
propriedades críticas defendidas pelos reformistas) e, como consequência,
a valorização de crescentes fluxos de difusão de ideias pedagógicas (reputadas
como fundamento da Escola Nova) mediante circulação, cada vez mais
massiva, de professores e educadores para os Estados Unidos.
A própria trajetória formativa de Labarca, peregrina educacional em
terras norte-americanas, formava parte desse ciclo que se identificava, em
termos esquemáticos, com a transferência da hegemonia da influência
pedagógica europeia para a estadunidense. Parecia consistente, por sua vez,
com fenômenos de ordem mais ampla no campo das relações econômicas,
políticas e diplomáticas entre Estados Unidos, América Latina e Chile. Assim,
em meados da década de 1920, o reformismo pedagógico local parecia estar
conquistado pelas doutrinas provenientes da Columbia University, seduzido
10. Amanda Labarca, “Nuestra Educación y la de otros países. La evolución de la Escuela
Nueva”, Revista de Educación Nacional, año XXII, n. 1 (1926): 1.
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pelos ensinamentos de John Dewey. Não obstante, vale a pena considerar que
essa primeira onda de viajantes não constituiu uma falange ortodoxa através
do tempo, nem um bloco único de pressão nas disputas pelo sentido comum
de Escola Nova para o caso chileno. Além disso, o incentivo de boa parte
deles, ao exercer seu magistério de agentes interculturais (sim, seguiríamos
as premissas implantadas por Thomas Adam)11, não respondia a ideia de
converter a educação chilena em um reflexo fiel da norte-americana, pois as
diferenças existentes eram abissais entre ambos contextos nacionais. Nesse
sentido, para os reformistas educacionais nacionalistas não estava em seus
propósitos substituir, clara e simplesmente, um modelo (o alemão), por outro
(o norte-americano), mas gerar uma autêntica escola nacional12, para a qual
os insumos do exemplo dos Estados Unidos era condição necessária, mas
não suficiente. De qualquer forma, uma pretendida centralidade do modelo
norte-americano na configuração do horizonte da Escola Nova seria difícil
de sustentar, em que pese os esforços de uma diplomacia cultural de parte
dos Estados Unidos, já em funcionamento desde o início do século XX,
que, entre outras ações, gerou bolsas em escolas norte-americanas para os
missionários pedagógicos chilenos a que nos referimos.
Por outra parte, as missões pedagógicas de docentes nacionais
aumentaram sensivelmente a partir do período presidencial de Carlos Ibáñez
del Campo (1927-1931). Como teremos oportunidade de constatar, as e os
viajantes pedagógicos diversificaram seus locais de peregrinação, política
que se manteve durante a década de 1930 e que parece haver acompanhado a
própria pluralização de referências que professoras e professores chilenos iam
adotando conforme se articulavam os ânimos reformistas sob a multiforme
divisa da Escola Nova. Através do mecanismo de comissões de estudo,
tanto financiadas pelo Estado como também sustentadas pelos próprios
interessados, foram realizadas mais de vinte viagens entre 1927 e 1930, que
deram origem a relatórios de professores que, dos Estados Unidos, mas
também de distintos países europeus, levantaram informações in situ dos
11. Thomas Adam, Intercultural transfers and the making of the Modern World. Sources and
Contexts (Londres: Palgrave Macmillan, 2012), 5.
12. Stefan Rinke, Encuentros con el Yanqui: Norteamericanización y cambio socio cultural
en Chile, 1898-1990. (Santiago: DIBAM, 2013), 230.
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novos desafios da Escola Nova. Concomitantemente, o Governo de Ibáñez
del Campo, comprometido com a concretização de uma reforma educacional
que geraria um modelo de escola chilena e nacional (em sintonia com sua
índole autoritária), dispôs de fundos ou facilitou as visitas de vários experts
estrangeiros como Emilio Plank, Leopoldo Jeunehomme, Peter Petersen
e Adolfo Ferriére.13 A visita de Ferriére foi especialmente reveladora das
numerosas tensões no processo reformista chileno, em que alguns e outros
atores poderiam reconhecer como divisa comum a Escola Nova, Escola
Ativa ou Nova Educação, mas que, todavia, manifestavam apropriações
muito diversas de acordo com pressupostos políticos que estavam por trás
de seus entusiasmos de mudança.
Quando Ferriére chegou ao Chile, o movimento de reforma apoiado por
professores primários, setores libertários e a Associação Geral de Professores
(AGP) já havia sido excluído das posições vantajosas que havia ocupado
no aparato educacional estatal durante 1928. Como líderes de um processo
reformista, o grupo de professores com simpatias esquerdistas e anarquistas
se encontrava em 1930, momento da visita do educador suíço, em uma
posição fraca ou marginal, quando não estava sob perseguição política
aberta, enfrentando o que se chamava, desde então, como “contrarreforma
educacional”. Apesar de sua posição diminuída, certamente muitos dos
participantes do ciclo mais intenso de reformismo foram reconhecidos
nas exposições do visitante suíço, já que era comum encontrar referências
às suas ideias no jornal da Associação, Nuevos Rumbos, antes do episódio
reformista de 1928.14 Isso explica, em parte, o entusiasmo com que Ferriére foi
recebido ao longo de sua turnê pelo centro e pelo sul do Chile, momento no
qual teve oportunidade de compartilhar com esses professores “extremistas”
(como o Governo os reputava naquele momento), de que o visitante não
teve nenhuma impressão que honrasse o sinal de desqualificação que o
regime de Ibáñez del Campo lhes endossava. A celebridade de Ferriére
13. Rodrigo Mayorga, “Una red educativa, cuatro escuelas, millones de ciudadanos: Educación,
Estado Republicano y Sociedad Civil en Chile (1813-2011)”, em ed. Iván Jaksic & Francisca
Rengifo, Historia Política de Chile, 1810-2010. Tomo II. Estado y Sociedad. (Santiago: Fondo
de Cultura Económica, 2017), 352.
14. Iván Núñez, “Adolfo Ferriere en Chile”. Trabalho apresentado na VII Jornadas de
Historia de la Educación Chilena (1997), 7.
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como missionário da boa nova da Escola Nova estava inscrita, como foi
assinalado, em uma concorrência frequente, concentrada em poucos anos,
de educadores e teóricos próximos ao movimento reformista, atentos ao
desenvolvimento que as mudanças educacionais iam tendo em solo chileno.
Assim, por exemplo, um líder sindical de professores e ator do processo
de reforma sob a égide da AGP, Luiz Gómez Catalán, recordava o impacto
de haver-se encontrado, inesperadamente, no contexto de uma viagem de
trabalho ao norte do Chile, com Lorenzo Luzuriaga, uma das sumidades
da Escola Nova no mundo de língua espanhola.15 A qualidade do processo
reformista chileno como laboratório de mudanças político-educacionais
havia atraído o pedagogo espanhol a viajar milhares de quilômetros para
ser testemunha de um episódio de implementação acelerada das ideias da
Escola Nova.
A visita de Luzuriaga ao Chile formou parte deste ciclo de missionários
pedagógicos que receberam entusiástica atenção. Diferentemente de Ferriére,
o educador espanhol visitou o país em 1928, em um contexto em que
tinham hegemonia e ampla visibilidade pública as propostas dos setores
do professorado que perseguiam transformações mais sistemáticas. Durante
uma semana, Luzuriaga realizou várias atividades que lhe vincularam com
distintos estratos do campo reformista. Realizou quatro conferências no
Salão de Honra da Universidad de Chile, além de visitar algumas escolas
e liceus em Santiago. Entre estes, os Liceus Femininos “Javiera Carrera” e
“Mercedes Marín del Solar”. Em ambos, foi homenageado pelas respectivas
comunidades docentes, além de reunir-se com professoras e professores de
outros estabelecimentos, em número perto de trezentos participantes. É
interessante considerar as palavras, recolhidas de uma revista pedagógica,
emitidas por um professor chileno que lhe homenageou durante uma dessas
cerimônias, que reafirmam a conexão na chave da circulação das ideias,
existente entre os planos da reflexão local e global acerca da Escola Nova,
especificamente, e as mudanças educacionais de alcance mais amplo, em geral:

15. Pablo Toro-Blanco, “Misión al Finis Terrae. Adolphe Ferriere y su viaje a Chile en 1930”
em Influencias Suizas en la Educación Española e Iberoamericana, ed. José María Hernández
Díaz, (Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2016).
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Argutos pesquisadores dos dados vivos como vocês são, já fizeram
este lisonjeiro descobrimento: que no Chile, de onde compartilhamos
as mesmas ideias e inquietudes, o professor e o intelectual e o artista,
vivem familiarizados com o que o professor, o intelectual e o artista
produzem.16

A coparticipação de ideias que o referido professor assinalava como
um fato palpável apreciando positivamente, poderia ser entendida como
um simples produto de um gesto protocolar frente a uma visita, ou tendo
em vista uma interpretação mais complexa, como uma experiência efetiva
de inserção, de um âmbito local e periférico, em um processo global de
mudanças educacionais. Além de reconhecer esta dimensão, o que nos
parece interessante ressaltar é que, no cenário acelerado das reformas de
1928 e de sua “regressão” nos anos imediatamente seguintes, o que estava em
jogo era uma coparticipação efetiva e plural, na construção da Escola Nova
no Chile. Foi identificado, através da literatura especializada no processo
reformista, duas grandes correntes em conflito (embora ambas reconhecessem
domicílio no campo da Escola Nova, Escola Ativa ou Nova Educação), cujas
diferenças residiriam tanto na sua atribuição política e social como na sua
abordagem para levar a cabo as reformas diagnosticadas como indispensáveis.
Assim, professores, preferencialmente secundários, mas próximos a partidos
com componentes estratégicos de classe média (como o Partido Radical,
por exemplo) haviam configurado um campo político educacional que
promoveu reformas pausadas, enfatizando a necessidade de implementar
espaços controlados de experimentação pedagógica que, com o passar do
tempo, permitiram sua generalização ao conjunto do sistema escolar. Pelo
contrário, coletivos de professores aglutinados em torno da AGP haviam
sido representativos de tendências ideológicas libertárias e de esquerda,
as que haviam estado na base de suas propostas mais radicais e globais
de mudança do sistema de educação no Chile, que se viram beneficiadas
conjunturalmente por um breve turno, durante 1928, em direção a posições

16. “Notas y Noticias”, Revista de Educación Secundaria, Año I, n. 2 (1928): 157.
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mais de esquerda de parte do governo autoritário e desenvolvimentista de
Ibáñez del Campo17.
A contraposição recém indicada tem imperado na narrativa acerca
do apogeu das propostas da Escola Nova no Chile de fins da década de
1920. Sem o propósito de impugná-la, parece interessante, de acordo com
o nosso pensamento, agregar à continuação um ângulo de análise com o
qual possa observar, sinteticamente, ao campo reformista no período em
estudo. De tal modo, além das diferenças de adscrição e de foco estratégico
para empreender as mudanças desejadas, é possível notar que o coletivo
agrupado em torno a AGP teve a capacidade de transformar o tema da
mudança educacional em proposição política (ou seja, em uma alavanca do
questionamento integral da ordem social, como bem indica Ivan Núnez)18, a
pluralidade de visões sobre o que implicava a adesão ao horizonte da Escola
Nova também parece haver-se expressado na compreensão acerca do novo
papel ao qual os professores estavam sendo chamados. Em virtude disso é
que, em seguida, se captam alguns itens que podem contribuir para uma
caracterização esquemática dos elementos de mudança e permanência,
visíveis nos discursos da época, a respeito do que deveria mudar em termos
efetivos e emocionais nos professores que edificariam a Escola Nova no Chile.

Retirar-se do primeiro plano: mudanças emocionais nos
professores para a reforma
Com algo de tom profético como estava habituado, Adolfo Ferriére, ao
considerar os desafios dos docentes chilenos diante das reformas em curso,
prenunciava em 1930 que:
Dentro de trinta anos haverá desaparecido os velhos em sua maior
parte, sendo substituídos pelos jovens. Todo o peso da reforma deve ser

17. Iván Núñez, El Trabajo Docente. Dos propuestas históricas. (Santiago: PIIE, 1987), 85.
Núñez, Adolfo Ferriere en Chile, 7.
18. Núñez, Adolfo Ferriere en Chile, 7.
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levado por estes jovens, docentes de amanhã, assim como os inspetores
que devem ser psicólogos experimentados.19

O horizonte das novas gerações estaria marcado por uma nova
compreensão acerca das relações educativas entre adultos e crianças e
jovens, no marco da virada paidocêntrica que se consolidava, ao menos
discursivamente, no mundo desde o início da década de 1930. A referência às
competências psicológicas necessárias para quem lida com os alunos aparecia
como um requisito consensual do mundo conceitual da Escola Nova. Isso
suporia esperadas transformações no que, desde categorias utilizadas no
estudo histórico de afetos e emoções, se tem denominado como “regimes
emocionais”, seguindo as orientações conceituais propostas pelo antropólogo
norte-americano William Reddy. O sistema educativo, juntamente com os
espaços de formação religiosa ou de normalização para obediência funcional
aos trabalhos militares, normalmente são âmbitos que geralmente carregam
a responsabilidade de reforçar disciplinas emocionais estritas, tanto em
regimes emocionais mais opressores como também naqueles que somente
exigem aos indivíduos uma manipulação emocional que, simplesmente,
não desafie o status quo.20 Como formas que, encarnadas em espaços
institucionalizados, adotam lógicas prescritivas, tais regimes emocionais
sempre supõem demandas de comportamento afetivo, assim como também
revelam expressões emocionais determinadas. Ao mover-se o centro do
processo educativo em direção a psicologia de meninas e meninos, se colocaria
também novas exigências a quem lhes ensinava. Isso foi matéria de interesse
para quem, no marco das circulações de conhecimento pedagógico que
comentamos parágrafos atrás, acessou experiências consideradas modelo
para as mudanças na educação chilena.
Um caso precursor de atenção a novas demandas emocionais para
o magistério, dentro do ciclo de viajantes pedagógicos, é o do professor
Maximiliano Salas Marchán. Em sua visita a escolas norte-americanas, durante
o ano de 1919, suas observações o levaram a questionar-se acerca do novo
19. Adolfo Ferriere, La Educación Nueva en Chile (1928-1930). (Madrid: Bruno del Amo
Editor, 1930), 236-237. Grifos no original.
20. Reddy, The Navigation of Feeling, 125.
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pacto emocional que supunha um tipo distinto de escola, atenta aos novos
avanços da pedagogia transformada em ciência, principalmente graças aos
aportes vindos da psicologia. Salas se perguntava, depois de testemunhar
a manifestação afetiva de professores americanos com seus alunos, “Como
poderemos fazer uma educação eficiente se não compreendemos a natureza
de nossos discípulos? E como poderemos compreendê-la se não os amamos?
Penso que, na ordem moral, só entendemos o que amamos.”21 A reflexão de
Salas, de todo modo, é uma oportuna ocasião para assinalar um matiz que
é necessário ter em conta quando se busca caracterizar a mudança no papel
docente nesta época de transformações: há elementos comportamentais que,
em sua dimensão formal, sua encarnação, seriam dificilmente discerníveis
como “dentro” ou “fora” dos emergentes regimes emocionais que a Escola
Nova estava propiciando. Aponta, claramente, Ana Abramowski, referindose ao caso das e dos docentes na Argentina na mesma época:
A docilização da figura do professor deve-se muito aos postulados da
Escola Nova, mas não se circunscreve a eles. Haveria, sim, um professor
que ama a infância e que surge em resposta aos ditames da psicologia
da criança. Mas, também, teria um carinho civilizatório prévio, ao
ponto de apaziguar e a persuadir e não vem do respeito pela liberdade
e autonomia do aluno.22

É interessante notar que a forma, a encarnação (do carinho neste
caso) tem uma certa continuidade, ainda que se altere as modalidades de
sua execução, seu reconhecimento, valor ou frequência, mas que o mais
significativo é como ela responde a um novo suporte discursivo (antes,
o disciplinamento do espírito; logo a colaboração em descobrir o caráter
e, posteriormente, a personalidade de meninas e meninos). Isso permite
entender também as hibridações de velhas e novas regras afetivas, fazendo
reconhecíveis, portanto, seu profundo sentido histórico.
21. Maximiliano Salas Marchán, Tendencias Actuales de la Educación Norte-Americana.
(Santiago: Imprenta y Litografía Universo, 1923), 530.
22. Ana Laura Abramowski, “La afectividad docente: narrativa sentimental, trabajo emocional y atmósferas afectivas en la labor de los maestros en Argentina (1920-1940)”, Revista
Brasileira de Historia da Educaçao. Volumen 18, (2018): 13.
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Outros viajantes, como a professora Luisa Salinas, resgatavam o
reordenamento de relações em aula, que supunham as novas tendências
pedagógicas dos países reputados como modelos. Enviada a estudar na
Alemanha, informava de Dresden, em maio de 1928, acerca dos avanços da
prática do desenho artístico nas Escolas Novas desse país e de que maneira:
O novo ensino deixa a criança trabalhar completamente livre sem que
nada a detenha, porque não quer destruir a confiança que ela tem de seu
saber e das forças de seu espírito. Esta força intelectual das crianças que
lhes induz, às vezes, a desenhar com uma admirável compreensão das
coisas e que assombra, às vezes, aos adultos, não deve ser pressionada
de nenhuma forma pelo professor, quem deve tratar que a atividade
espiritual de sentimento, inteligência, e vontade trabalhem até o final
unidos à forma criadora.23

Também comissionado em Dresden, o professor Jorge Alfaro Ramírez
reportava suas observações, generosamente ilustradas com numerosas
fotografias, relacionadas com o sistema de formação docente e as formas de
ensino da Escola Nova na Alemanha. Celebrava Alfaro o papel que o professor
exercia: “o professor não era se não um conselheiro ou um irmão maior que
em alguns momentos tirava dúvidas de seus companheiros ou lhes mostrava
erros.”24 Como corolário de sua visita à escola de Niedersckönhausen, em
Berlim, o docente chileno comentava que já havia conseguido estabelecer
uma relação de amizade com as crianças em três dias de observação de aulas,
então lhe foi pedido uma aula especial sobre o Chile:
Nessa aula eu falei dos progressos de nossa Pátria, de suas belezas naturais
e de nossas crianças. Ao terminar a aula, os rapazes levantaram seus
cadernos de desenho e cada um havia desenhado nele a forma de nosso
país e no centro se entrelaçavam as bandeiras do Chile e da Alemanha.25

23. Luisa Salinas, El dibujo en las Escuelas Nuevas de Alemania (Santiago de Chile: Imprenta
Universo, 1932), 8.
24. Jorge Alfaro Ramírez, I. Las Academias Pedagógicas Alemanas. II. La Escuela Nueva
en Alemania (Santiago: Editorial Nascimento, 1928), 8
25. Alfaro, Las Academias Pedagógicas Alemanas, 9.
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Conexões afetivas mais flexíveis entre docente e estudante seriam o
corolário necessário da Escola Nova.
Outros viajantes pedagógicos identificavam os atributos necessários
para professores que puderam levar adiante a Escola Nova. No caso da
França, o professor Oscar Bustos Aburto, visitando escolas em Paris, revelava
elementos afetivos e de caráter da índole profissional dos docentes franceses:
Os professores das escolas que visitei, são otimistas, inteligentes e bem
preparados, têm um alto conceito de sua missão e se entregam ao seu
trabalho, com uma dedicação e entusiasmo digno de imitar-se. Quando
estão de frente a uma classe se transformam, se convertem em sacerdotes
desse novo templo que se chama escola, que cativam pela simpatia e o
calor que põe em cada palavra.”26

Novamente, vale a pena reconhecer neste tipo de testemunho a
sobreposição entre categorias com tons morais missionários e religiosos (a
velha imagem do professor como sacerdote laico, proveniente do século XIX
no caso da pedagogia latino-americana) e apelos de ordem mais moderna e
psicológica. Esta convivência temporal de formas diferentes de compreensão
dos atributos do bom professor também se fazia presente, anos depois, em
documentos oficiais em que ainda era visível o legado apostólico como
fundamento do ensino. Se sustentava, em orientações consensuais por
professores e dirigentes do sistema educativo chileno que:
Há, sem dúvida, dois aspectos fundamentais que distinguir na formação
do professor: um se refere ao domínio da ciência educacional e da
técnica didática, e o outro, ao aspecto profundamente espiritual que se
aproxima do sacerdócio e o apostolado, que confere valor à investidura
do magistério e que poderia denominar-se a filosofia docente. Todo
educador, disse L. Filho, possui a fortiori, pelas mesmas cogitações de
sua profissão, sua filosofia.27
26. Oscar Bustos Aburto, La Enseñanza Primaria y Normal en Francia. (Santiago de Chile:
Imprenta Universo, 1929), 16.
27. Formación del Profesor Primario. Síntesis de las conclusiones aprobadas por las Asambleas
de Directores y Profesores de Educación de las Escuelas Normales. (Santiago: Imprenta R.
Quevedo, 1940), 7.
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A transformação demandada aos professores em sua relação com os
estudantes implicava, de acordo com o que foi apontado, um tema de
ciência educacional e técnica didática, ao mesmo tempo que uma indução
para direcionar o olhar para o próprio hábito, avaliando a disposição
emocional no exercício de seu trabalho. Sobre o primeiro, um destacado
reformista sustentava que:
O professor da Escola Ativa não é quem sabe tudo, não; é o que sabe
buscar e fazer buscar, o iniciador, o estimulador da curiosidade, o que
sabe calar-se para deixar seus alunos falarem, o que se retira do primeiro
plano para deixar o cenário disponível para a atividade natural de seus
educandos, aquele que sem vigiar está presente para ajudar, para guiar
sem impor, para corrigir sem ordenar, sem impor nenhuma liberdade,
nem impedir nenhuma espontaneidade.28

Cabe assinalar que é provável que esta e outras reflexões de autoridades
e professores comissionados ao estrangeiro possam haver servido como
insumo para a formação e reflexão profissional de seus colegas, dado que
existiu na época um importante esforço editorial impetrado pela Direção
Geral de Educação Primária, que publicou um bom número de folhetos de
seu Departamento Técnico com esses relatórios. Junto com informes dos
professores viajantes, a Direção também fez circular textos representativos de
autores da corrente principal do movimento escolanovista. Este último caso
é possível reputar, entre outros, a John Dewey (Interesse e Esforço), Lorenzo
Luzuriaga (Escolas Ativas) e Adolphe Ferriére (A Lei Biogenética e a Escola
Ativa). Neles também é possível encontrar traços da reformulação que o
movimento queria propor, em termos afetivos, a respeito do papel docente.
Para publicações oficiais é possível acrescentar que, em dezembro de
1926, nascia em Valparaíso o primeiro número da revista La Nueva Era.
Revista da Nova Educação, que se identificava com o órgão da Associação da
Nova Educação, filiada à New Education Fellowship. A publicação destacava
que pretendia ser um meio para difundir textos e traduções de autores
representativos dos avanços educacionais recentes. Assim, era frequente
28. Oscar Bustos, Los Problemas de la Escuela Activa (Santiago: Imprenta Universo, 1929), 26.
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que em suas páginas figurassem excertos de outros periódicos da Liga
Internacional para a Nova Educação como, por exemplo, a The New Era. É
interessante constatar que, tal como no caso de Nuevos Rumbos, era possível
encontrar em suas páginas um repertório de pensamento característico da
Escola Nova, ainda que com um horizonte diverso, na medida que respondia
a uma rede de pensamento bastante articulada e institucionalizada mediante
a Liga. Contudo, neste meio de divulgação também era possível encontrarse com breves textos de conselho pedagógico que se punha em discussão,
mediante orientações e sugestões a guisa de modelo, traços da nova tessitura
emocional que os docentes deveriam demonstrar. Como fator de cooperação
para o desempenho profissional, poderia ler este tipo de alusões como
emocional e afetiva como sinais do que a socióloga norte-americana Arlie
Hochschild tem denominado como “trabalho emocional”. Um exemplo
disso seria o convite aos professores a valorizarem o silêncio e o descanso
como fator nutritivo de sua vida pessoal e laboral. Cultivando a temperança
e tranquilidade, se poderia chegar a ser melhor docente, pois:
Recolhendo-nos a nós mesmos desta maneira, não veremos na marcha
dos eventos, senão uma série de experiências próprias para exercitar
nosso espirito, mediante os quais poderemos crescer em estatura
espiritual, aumentando nossa autorrealização e auto expressão no
serviço dos demais.29

A modernidade das categorias de autorrealização e autoexpressão parecia
marcar uma diferença de foco a respeito da responsabilidade final do êxito
da missão educativa. Algo do mesmo, mas uma chave, todavia dependente
mais de um sentido missionário, se encontra nas palavras apresentadas por
um destacado reformista local, no marco de um encontro pedagógico em
1929, quando reafirmava que “há que convencer-se de que a obra da reforma
não está posta tanto na escola como na alma do adulto. Se baseia na bondade
deste, no reconhecimento de seus defeitos, em sua flexibilidade de chegar
até a alma da criança [...].”30
29. “El Recogimiento para los Maestros y Profesores”, La Nueva Era, año I, n. 1 (1926): 28.
30. Samuel Zenteno Anaya, “Principios de Educación” em La Renovación Pedagógica
y el Liceo (Discursos, relaciones y acuerdos de la Asamblea de Directoras y Rectores de
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No cenário de indução ao qual o professor da Escola Nova ajustara seus
parâmetros afetivos e morais a uma nova escala, é possível notar que está em
jogo a implementação de um novo pacto emocional para a educação. Um de
seus componentes, visível em textos que definiam políticas educacionais, como
uma circular de 1932 do Diretor Geral de Educação Primária, é a promoção
de emoções definidas genericamente como positivas, como, por exemplo, a
alegria. Assim, a autoridade sustentava que o professor que levara adiante
a tarefa de contribuir com a reforma para uma nova escola no Chile “[...]
deveria possuir como primeiro requisito, ‘a plenitude da alegria de viver’,
fonte de concepção otimista da vida e da simpatia estimuladora para as
crianças.”31 Concordando com esta demanda emocional, encontramos uma
proposição em um fragmento traduzido de L’Education dans la Famille de
Ferriére, publicado em La Nueva Era, no qual se celebrava o bom humor
na educação da infância:
Saber que o bom humor é uma condição da vida, como o oxigênio o é
para a respiração, significa pelo menos uma tendência em direção ao
fim desejado, e estar no caminho para ele. Incorpora um certo grau de
técnica, certo adestramento e treinamento e que não será impossível
alcançar o fim desejado. Aqui está a técnica: é preciso, antes de tudo
saber adquirir a serenidade mediante a retirada gradual das pequenas
dificuldades da existência. É preciso adquirir, também, esse hábito a que
são tão dedicados os japoneses, segundo Lafcadio Hearn: acompanhar
todos os atos da vida com um sorriso. Faça uma tentativa: você vai
ganhar muito!32

Os tempos de docentes carrancudos pareciam distanciar-se, ao menos
no incerto território do desejado.

Establecimientos de Educación Secundaria, Agosto-Septiembre 1929). (Santiago: Editorial
Nascimento, 1930), 72.
31. El Aspecto Social en la Educación Primaria. Circular dirigida al Profesorado Primario por
Maximiliano Salas Marchán, Director General de Educación Primaria. (Santiago: Imprenta
Universidad, 1932), 9.
32. “De don Adolfo Ferriere”, La Nueva Era, año I, n. 2 (1927): 62.
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Reflexões finais
Através destas páginas foi fornecida uma visão geral do resultado da
circulação transnacional de ideias educacionais no século XX: a Escola
Nova. Tem-se concedido atenção especial a um âmbito específico imerso
no conjunto de modificações que supunha a instalação, necessariamente
heterogênea, de uma fonte igualmente plural: os modos em que as novas
relações pedagógicas, dentro de uma situação de “novo pacto educativo”,
haveriam de impactar as disposições e performances emocionais e afetivas
dos professores. Um dos pressupostos da renovação pedagógica era a
transformação das formas de relação entre adultos e crianças no processo de
escolarização. Ele considerava um grau maior de atenção à psicologia infantil
e juvenil, tão significativo como para redefinir o papel global do professor.
Neste contexto, foram questionadas as certezas tradicionais e as opiniões
gerais sobre o que significava ensinar. Isto ficava refletido nas perguntas
que fazia, como protagonista do reformismo e mediador de experiências
transnacionais (neste caso, da Suíça), o professor Oscar Bustos: “Mas, qual
é, por fim, se nos dirá, o método geral de ensino? Pois bem, não existe ‘um
método’, essa panaceia universal que muitos desejam. Dentro dos princípios
da ‘escola ativa’, cada docente forma seu próprio método, de acordo com os
alunos que têm que educar.”33
Em atenção a ele, mas acima de uma disposição flexível a partir do
ponto de vista de como ensinar, o professor renovado deveria exibir uma
transformação que lhe permitisse desenvolver capacidades afetivas distintas
ao papel da desacreditada educação livresca, autoritária e memorística que
os reformistas se empenhavam em fazer desaparecer da face da terra. No
mesmo ano de 1932, uma autoridade educacional chilena propunha, neste
sentido, que “sem felizes disposições de ânimo, o professor será um cético, um
amargurado, um descontente, que distribui sementes de mal-estar, aspereza,
divisão: o contrário do que deveria fazer.”34

33. Oscar Bustos, La Educación Primaria en Suiza. Algunas ideas de posible realización en
nuestro país. (Santiago: Editorial Nascimento, 1932), 18-19.
34. El Aspecto Social en la Educación Primaria, 9.
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A abertura à singularidade da psicologia dos estudantes aparecia, de
outra parte, como um possível risco para algumas tradições pedagógicas
que, aceitando com entusiasmo a roupagem científica com que a psicologia
poderia vestir as ciências da educação, eram suspeitos de uma excessiva
singularização ou de um potencial enfoque sentimental ou espiritualista
acerca do ato educativo. Como parte de uma corrente que enfatizava a
transferência de termos próprios das ciências (sobretudo a biologia) para a
análise da educação, o pedagogo chileno Moisés Mussa pontuava, também
em 1932, que não havia de cessar o combate a essas tendências:
[...] até que eliminemos o esoterismo, o mítico e o contingente de nossos
conhecimentos, e elevemos este a categoria de aprovado, tanto que
possam satisfazer, igualmente, a curiosidade do sábio e as demandas do
governante, que necessita contar com instrumentos de descobrimentos,
previsão e controle.35

Ambas as formas de se apropriar do mesmo evento crucial coincidiram,
em que pese suas diferentes ênfases, em um ponto comum: chegara a um
cenário de mudança de concepções sobre o que era educar em que o fenômeno
da psicologia infantil e juvenil seria estratégico. Não obstante, não existia
um consenso formalizado (ou não parecia havê-lo ainda há poucos anos
da reforma ocorrida em 1928) acerca do que implicaria para os professores
o novo período que se abria, alentado pela circulação de ideias em todo o
mundo, amparada pela multiforme divisa da Escola Nova.

35. Moisés Mussa, Nuestro Problema Educacional. Sugerencias para llegar a plantearlo
y ligera contribución al intento de resolverlo. (Santiago: Editorial Nascimento, 1932), 79.
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III. PROPOSTAS E APROPRIAÇÕES
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CAPÍTULO 8

A coeducação vista pela Escola Nova nos anos 1920
e 1930 (entre Suíça, França e Alemanha)

Geneviève Pezeu1

A coeducação é objeto de debates na arena educacional durante
a primeira metade do século XX. Como se posicionam sobre o assunto
os movimentos de Educação Nova na Europa? Algumas ambiguidades
merecem ser colocadas em perspectiva com a tomada de posição do líder
do movimento, Adolphe Ferrière. Ele lançou em 1927, em Genebra, um
manifesto em fervorosa defesa da coeducação. Contudo, em 1932, no seio
do movimento francês, que reivindicava o progresso e a modernidade, a
coeducação não se havia instituído como princípio de funcionamento da
Educação Nova. As tergiversações teóricas explicam melhor porque na França
no entreguerras as escolas novas privadas não ensaiaram a coeducação como
experiência “revolucionária”.
No seio do movimento da educação nova, uma mulher suíça se
apaixonou pela estrutura exemplar de uma escola nova coeducativa. Élisabeth
Huguenin viveu quase quatro anos de sua vida, entre 1915 e 1919, na escola
de Odenwald, dirigida por Édith e Paul Geheeb na Alemanha. Ela guardou
1. Tradução de Diana Gonçalves Vidal.
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dessa experiência uma excelente recordação e desejou partilhá-la, esperando
convencer seus leitores e leitoras da qualidade educativa da coeducação.
Quando em 1929 Élisabeth Huguenin publicou La coéducation des sexes,
expériences et réflexions2, ela já havia escrito alguns anos antes, em 1923,
Paul Geheeb et la libre communauté scolaire de l’Odenwald. Une expérience
moderne d’éducation3, prefaciado por Adolphe Ferrière.4
O termo coeducação5 é o usado mais correntemente na literatura. De
origem anglófona, o regime de coeducação foi experimentado nos Estados
Unidos da América desde o início de sua organização escolar no século XIX.
Na França, esta modalidade de educação, quando o vocábulo foi definido
no primeiro e depois no segundo Dictionnaire pédagogique6 organizado por
Ferdinand Buisson, é considerada como um método com funções sociais e
morais, para que os alunos dos dois sexos aprendam juntos. É subentendido
que a coeducação realiza uma ação educativa. Os especialistas a definem
distinguindo duas formas de coeducação:

2. Élisabeth Huguenin, La coéducation des sexes, expériences et réflexions, Delachaux et
Niestlé, Neuchâtel, Paris, 1929. Chapitre 6 : « A l’Odenwald » p. 61 à 81 capitulo 7 : « Analyse
critique de l’éducation à l’Odenwald » p. 83 a 94.
3. Élisabeth Huguenin, Paul Geheeb et la libre communauté scolaire de l’Odenwald. Une
expérience moderne d’éducation, Genève, Éditions du bureau des Écoles Nouvelles, 1923.
4. Adolphe Ferrière, pedagogo genebrino, coordenou após 1899 diferentes organizações
nacionais e internacionais a fim de fazer ligação entre todas as tendências e homens e
mulheres atores do movimento da Escola Nova : 1899 criação do Bureau international des
écoles nouvelles (BIEN) ; 1921 criação da Ligue internationale de l’éducation nouvelle (LIEN).
Ver Laurent Gutierrez « La ligue internationale pour l’Éducation Nouvelle. Contribution à
l’histoire d’un mouvement international de réforme de l’enseignement (1921-1939) », Spirale,
Revue de recherche en éducation, no 45, 2010, p. 29 à 42 e Laurent Gutierrez. « État de la
recherche sur l’histoire du mouvement de l’éducation nouvelle en France », Carrefours de
l’éducation, A. Colin, n° 31, 2011, p. 105 àa136.
5. Adoto a ortografia coeducação, forma mais frequente em inglês e francês. A maioria
dos autores e autoras francesas preferiram esta fórmula. Existe a variante co-educação na
França (Brunschwig, 1961 ; Zazzo, 1964) e também na Inglaterra (J. A. Lauwerys, art.
Co-education, in Chamber’s Encyclopedia, London, Georges Newnes, 1950, (15 vol.), vol. 3,
p. 309-310) e em menor medida nos Estados Unidos da América (Carter V. Good (dir.),
art. Coeducation, in Dictionary of Education, 2e edição, New-York, McGraw-Hill Book
Company, 1959, p. 104-105.
6. Michelle Zancarini-Fournel, « La mixité scolaire, une confusion des genres ? », in Le
genre face aux mutations : masculin et féminin, du Moyen Âge à nos jours, Rennes, PUR,
2003, p. 31 a41.
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a/O regime de coeduacção excessivo, onde meninos e meninas seguem
o mesmo programa e todas as atividades escolares, intelectuais e sociais,
são idênticas para os dois sexos.
b/ O regime que associa meninos e meninas em atividades sociais na
escola, ou os dois sexos recebem uma instrução comum na maioria
das matérias do programa, pelas mãos de professores e professoras,
mas onde, ao mesmo tempo, há necessidade de atender as demandas
especiais de meninos e meninas.7

Após a segunda metade do século XIX, o princípio é discutido, criticado,
promovido, mas não realmente aplicado nos estabelecimentos escolares
franceses. Para quando os jovens dos dois sexos são colocados em situação
de copresença para adquirir mesmos saberes, assimilar um programa escolar
comum e se preperar para os exames, é mais adequado dizer coensino ou
coinstrução. Nesse caso, não se trata de um método específico, nem de um
projeto pedagógico educativo, mas de uma simples justaposição de indivíduos
que são instruídos em uma sala de aula comum, enquanto os demais espaços
do estabelecimento restringem a frequentação em separado de meninas e
meninos.8 Evoca-se então o uso de “estabelecimentos mistos”. Somente nos
anos 1950 o francês inventa o substantivo mixité.9 Contudo, esta palavra não
se traduz em inglês, exceto pelo termo coeducação!
Na França, na primeira metade do século XX, as escolas privadas de
educação nova não ousaram se engajar em uma abordagem coeducativa por
diferentes razões que analisaremos aqui. Contudo, estas experiências provam
que é possível associar alunos dos dois sexos em um projeto educativo. A
obra da suíça Élisabeth Huguenin o comprova graças à sua estada na escola
de Odenwald na Alemanha.

7. G.F. Burness, La coéducation dans les écoles secondaires, Lille, C. Robbe, 1912, p. 21, parte
intitulada : « les 3 formes de régimes scolaires qui associent les deux sexes ».
8. Geneviève Pezeu, « Coéducation, coenseignement, mixité. Filles et garçons dans l’enseignement secondaire en France (1916- 1976) ». Tese de doutorado em História da ciencias
da educação, sob orientação de Rebecca Rogers, Université Paris-Descartes, USPC, 2018.
9. Optou-se por manter a expressão em francês em todos os trechos em que ela aparece,
colocando-a em itálico (N.T.).
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A coeducação em questão para o movimento de educação nova
na França (GFEN10).
Em 1912, quando o Bureau International des Écoles Nouvelles (BIEN)
elabora um programa mínimo para fixar uma regra de funcionamento
da coeducação, não trata de misturar os alunos dos dois sexos. “A escola
nova é antes de tudo um internato familiar situado na zona rural onde
a experiência da criança é a base da educação intelectual e moral pela
prática do sistema de autonomia relativa dos escolares.”11 Sem surpresa,
Odenwaldeschule (Alemanha), descrita por Élisabeth Huguenin, corresponde
a esta organização. Em outras partes da Europa, outras instituições privadas
se organizaram do mesmo modo. Foi o caso da escola de Bedales, criada
por Bradley na Inglaterra, que faz parte dos exemplos mais recorrentes. Sem
esquecer Abbotsholme (Grã-Bretanha), onde o primeiro diretor, Dr. Cecil
Reddie se declara como um opositor, mas não compromete a coeducação.12
Foi, no entanto, necessário esperar 1915 para que Adolphe Ferrière
decidisse, sozinho, completar o programa mínimo por um “programa
máximo” de 30 pontos.13. No quinto ponto, ele propunha que a coeducação
fosse praticada nos inernatos em que meninas e meninos vivessem juntos
de maneira natural e benéfica sob um modelo familiar. Ele se referia às
diferentes experiências, que não haviam mostrado, até aquele momento,
nenhuma dificuldade de realização e este sistema permitia atingir o objetivo
de educar, o mais moralmente possível, crianças e adolescentes.14
10. Groupe français d’éducation nouvelle (GFEN)
11. Adolphe Ferrière, Transformons l’école, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1920. Segunda
edição, Paris, J. Oliven, 1947, p. 314.
12. Adolphe Ferrière, « La coéducation des sexes dans ses rapports avec la crise de la famille
et la transformation de l’école », em L’éducation en Suisse, annuaire des écoles universités
pensionnats etc, etc. année 1927-28, Genève, L’éducation en Suisse, 1927, p. 13-14.
13. Ver Laurent Gutierrez em « Les limites de la visibilité pédagogique des premières
écoles nouvelles (1889-1932) »). Ele precisa na nota 27 (p. 39) que Ferrière redigiu quatro
versões do programa maximo das escolas novas, a saber : 1a versão 1915, Vasconcellos
(corresponde ao prefacio de Ferrière no livro de A. Faria de Vasconcellos, Une école
nouvelles en Belgique, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1915) ; 2a versão 1916 : A escola Nova
tipo ; 3a versão 1919 : A escola nova e o Bureau international daes écoles nouvelles, Bâle ;
4a versão 1925 : Pour l’Ère nouvelle.
14. Adolphe Ferrière, Transformons l’école, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1920. Segunda
edição, Paris, J. Oliven, 1947, p. 316.
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Além disso, a extensão mundial do movimento da Educação nova que
difundiu internacionalmente suas ideias pedagógicas se concretiza com o
congresso inaugural de 1921 em Calais, onde se redigiu uma carta de adesão
à Liga (LIEN) .15 Foi então que a coeducação se impôs. Ela apareceu no sexto
princípio de adesão. Sua formulação:
A coeducação reclamada pela Liga – coeducação que significa ao mesmo
tempo instrução e educação em comum – exclui o tratamento idêntico
dado aos dois sexos, mas implica em uma colaboração que permite a
cada sexo exercer livremente sobre o outro uma influência salutar .16

A Educação nova confere assim um estatuto de postulado à coeducação.
No entanto, a convicção não está posta no encontro entre os dois sexos.
Reservas emergiam no seio do movimento, mesmo dentre os defensores
da educação em comum. Testemunha-o, por meio dos artigos a que ela lhe
consagra, a revista francesa Pour l’ere nouvelle. Retomando as discussões
que suscitaram debate nos diferentes congressos da Liga, é evidente que
os pedadogos da Educação nova não desejavam instaurar a coeducação a
qualquer preço17. Além disso, o historiador Laurent Gutierrez demonstra os
limites do discurso pedagógico da Educação Nova, a despeito dos esforços
de Adolphe Ferrière para encontrar um consenso: “Este acordo impossível
entre partidários e opositores à coeducação dos sexos revela que existe, sobre
este ponto, apenas um consenso prático na ausência de uma visão teórica
unitária entre os militantes da Educação nova.”18
A síntese se fazia, assim, dificilmente no seio do movimento, ao ponto
que em 1932, a carta internacional do Congresso de Nice apresentou somente
cinco pontos, em lugar dos sete precedentes. O sexto ponto da primeira
15. LIEN, Ligue internationale pour l’Éducation nouvelle
16. A carta da LIEN foi redigida por uma professora de Rouen, Mademoiselle Decroix. Ela
considera Paul Robin como um precursor. Ver Annick Raymond, « La coéducation dans
l’Éducation nouvelle», em Clio, Histoire, femmes et sociétés…, op.cit., p. 68.
17. Raymond Annick, « La coéducation dans l’Éducation nouvelle », em Clio. Histoire,
femmes et Sociétés, dossier « Coéducation et mixité » organizada por Françoise Thébaud e
Michelle Zancarini-Fournel, n°18, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2003, p. 65‑76.
18. Laurent Gutierrez « Les limites de la visibilité pédagogique des premières écoles
nouvelles (1889-1932) », em Les Sciences de l’éducation - Pour l’Ère nouvelle, vol. 39, n.. 4,
2006, p. 40.
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Carta (aquela de 1921), sobre a coeducação, desapareceu. Além disso, o
Grupo Francês da Educação Nova (GFEN), seção fracófona da Liga (LIEN),
adotou e publicou em Pour lére nouvelle, em novembro de 1932 (nº. 82), a
última carta de 1932 com cinco pontos. A ideia de coeducação não foi assim
colocada como um princípio na França.
Ademais, mesmo quando Adolphe Fierrière consagrou um longo
arrazoado para provar “que a coeducação é boa”, ele a concebeu dentro de
limites que evocou na conclusão de sua defesa :
A condição de ser realizada em condições favoravéis. […] A coinstrução,
mesmo na escola ativa, só é boa se a família e o meio são saudáveis de
espírito. Coinstrução não significa coeducação. Não obstante, não é facil
de realizar coeducação em um internato. Há três medidas preliminares
a serem tomadas, sem as quais corre-se o risco de ir ao encontro do
insucesso.19

A coeducação sob condições
Adolphe Ferrière propunha uma coeducação sob condições. Quais
eram, então, de acordo com ele, as boas medidas?
A primeira consistia em coeducar os alunos de idade mais jovem, pois a
adaptação a um tal regime era muito mais difícil para os adolescentes quando
a psicologia se transformava. O segundo concernia ao mérito dos educadores
e educadoras “que deviam ter sido formados em vista dessa tarefa.”20 Graças
a sua capacidade, eles poderiam assim responder à ultima e terceira condição
de prevenir “o mal possível” sabendo “excluir desta vida em comum todos
os elementos que a ela não se adaptam”. Quer dizer que elas e eles deveriam
ter força para afastar aqueles que poderiam prejudicar o bom andamento
de um sistema coeducativo. As duas primeiras condições correspondiam
àquelas preconizadas por todos os teóricos e teóricas da coeducação, que não
reivindicavam necessariamente a Escola Nova. O terceiro ponto concernia

19. Adolphe FerriÈre, « La coéducation des sexes dans ses rapports …op.cit., p. 63.
20. Ibid. p. 64. Idem nas citações seguintes.

180

DIANA ESCOLA NOVA.indb 180

06/02/2020 10:53:28

sobretudo à coeducação em internato, como Odenwald, administrado por
Edith e Paul Geheeb e descrito por Élisabeth Huguenin.
Adolphe Ferrière entrevia duas vantagens para a educação em comum
dos dois sexos, inicialmente a qualidade dos futuros casamentos e, em seguida,
aquilo que denominou “colaboração comum”. Assim, ele elaborou uma boa
síntese do que diziam e diriam os promotores e promotoras da coeducação
e do coensino a respeito das condições necessárias para o sucesso de sua
realização.
Contudo, os espíritos mais reformadores estavam sempre em dificuldade
para conceitualizar as relações igualitárias entre os sexos. Ferrière escreveu:
“Vários homens jovens parecem considerar a mulher apenas como um
brinquedo mais ou menos precioso e não como um ser humano”. Remetia
assim a como se fundam as relações de dominação do masculino sobre
o feminino. Ao fazê-lo, criticava os efeitos de gênero que as sociedades
patriarcais engendraram nelas mesmas.21 Esta era a razão, segundo ele, pela
qual educadoras e educadores deveriam se dar o direito de excluir as pessoas
incapazes de viver no âmbito de um internato coeducativo (terceira condição).
De maneira geral, os discursos dos pedagogos refletiam as ambiguidades
de suas reflexões. Elas e eles sofriam o controle dos códigos sociais marcados
pelas relações de dominação entre mulheres e homens. Por exemplo, a
união matrimonial permanecia a evidência indiscutível do futuro de toda
a juventude educada. A coeducação deveria oferecer-lhe os benefícios de
um melhor conhecimento sobre o outro sexo antes que os dois jovens se
unissem em casamento. De fato, uma vez que o matrimônio heteronormal,
monogâmico e reprodutivo não era colocado em questão, mulheres e homens
tinham automaticamente um lugar diferente na sociedade. Por consequência,
a eles era difícil conceber uma igualdade real de tratamento entre mulheres
e homens. Ao mesmo tempo, considerava-se que os comportamentos
masculinos dominadores poderiam representar um perigo no quadro da
coeducação se os meninos se aproveitassem da ingenuidade ou da fragilidade
das meninas.
21. Adolphe Ferrière pressentiu o conceito de « Gênero » em francês ou gender em inglês
sobre o qual ele não pôde evidentemente se apoiar.
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Este conjunto de preconceitos bem ancorados justificava, para numerosos
membros da Educação Nova, suas dificuldades em se posicionarem e ainda
mais em aceitarem que a coeducação fosse um princípio indiscutível.
Independente deles e delas, sua visão das relações sociais de sexo era
generificada porque tradicional. Finalmente, as tergiversações teóricas no
coração do movimento moderno da Educação nova, explicam melhor porque
a coeducação enquanto um tipo de experiência “revolucionária” não foi
instituída nem realizada, como processo de funcionamento da Educação
nova, ao menos na França em 1932.

É a França um país “muito” latino para a coeducação?
De fato, a questão se coloca. Trata-se de determinar se todos os
países “civilizados” do ocidente estão em condição de propor sistemas
coeducativos sob o modelo estadunidense de coeducação generalizado no
ensino secundário. As explicações repousam sobre os preconceitos, elesmesmos fundados nos comportamentos validados culturalmente. Se era
convencionado que as mulheres e os homens eram diferentes, era igualmente
concebido que pessoas do Norte não eram iguais às do Sul, que católicos
não reagiam como protestantes, que cada “raça” tinha suas especificidades
etc. Assim, os teóricos-pedagogos associavam as populações do norte da
Europa às dos Estados Unidos por oposição às populações da Europa do
Sul ditas “raças latinas”. Ademais, a parte meridional europeia era marcada
pelo comportamento de imoralidade masculina22 que justificaria a impossível
coeducação. Adolphe Ferriére chegou a fazer o seguinte comentário: “Os
países latinos não têm, que eu conheça, muitos internatos coeducativos
[...]23” Buscando a exaustividade, graça a observações comparadas, Ferrière
conseguiu localizar escolas primárias e secundárias mistas em Espanha, Itália
(Bolonha) e mesmo na Turquia. Élisabeth Huguenin lembrava com ironia
que “a Turquia foi, entretanto, o pais do harém...”. De fato, ela recolocava a
22. O artigo de James C. Albisetti, « European Perceptions of American Coeducation,
1865 – 1914 : Ethnicity, religion and culture », Pedagogica Historica 37, no 1, 2001, p. 123 à 138,
trata desta questão para o periodo precedente à Primeira Guerra Mundial.
23. Adolphe Ferrière, « La coéducation des sexes dans ses rapports …, op.cit., p. 52.
Élisabeth Huguenin, La coéducation des sexes, …, op.cit., p. 111.
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coeducação na “questão mais larga das relações de sexo [que] é muito menos
um caso de raça que de religião, posto que é em definitivo a religião que dá
sua marca mais profunda nas diversas civilizações.”24. Para Huguenin, de
confissão protestante como numerosos de seus colegas pedagogos, a Igreja
reformada impulsionou um outro olhar sobre as relações mulheres/homens
que reabilitava um estatuto mais igualitário às mulheres. Isso explicava que a
coeducação fosse assim possível e tolerada nos países de maioria protestante.
Em contrapartida, a França pertencia ao grupo dos países latinos, católicos,
nos quais “as tradições da Cidade antiga prevaleceram e a mulher não foi aí
jamais vista como igual ao homem, mas como vivendo em função dele.”25
Mais adiante, Élisabeth Huguenin consagrou três páginas à “atitude dos
povos latinos”, convocando outros autores. O primeiro, Ferdinand Buisson,
teria escrito: “A coeducação será difícil na França, impossível na Itália e na
Espanha”. Ela citou a seguir G.F. Burness26 para quem certos Estados europeus
com sua história, sua tradição, seus hábitos e seus costumes não tinham
interesse em endossar as novas práticas que convinham a um povo jovem
como aquele dos Estados Unidos. No entanto, ela não estava convencida de
“que o ardor do temperamento meridional deixe a coisa perigosa”, lembrando
que as pessoas do norte podiam também sair de sua reserva “furiosas como
forças da natureza...” e a frase continuava “É menos de ardor ou frieza que
convém falar e mais de impulsividade e controle de si”27 o que reenviava a
uma análise crítica das formas de educação recebidas pelos meninos que
de onde eles provinham.
Contudo numerosos partidários das inovações pedagógicas, engolfados
em seus preconceitos, permaneceram refratários ao sistema de coeducação
enquanto princípio de organização. Eles (e elas) alegavam a necessidade de
preservar as meninas delas-mesmas. A preocupação emergia notadamente
do perigo potencial que elas provocavam involuntariamente excitando os
meninos com “seus atrativos” ou “seu charme”. Também, a presença dos dois
sexos em comum impunha, segundo eles/elas, uma vigilância particular na
organização do espaço escolar. Esta restrição lhes parecia intransponível em
24. Élisabeth HUGUENIN, La coéducation des sexes, …, op. cit., p. 110.
25. Ibid., p. 110.
26. G.F. BURNESS, La coéducation dans les écoles secondaires,… op.cit.
27. Élisabeth Huguenin, La coéducation des sexes, ….op.cit., p. 108 à 110.
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comparação às vantagens educativas que eram defendidas pelos partidários
da coeducação como Élisabeth Huguenin, autora e testemunha da Educação
Nova. A partir de sua experiência, ela se dispôs a contar o exemplo de mixité
de sexos vivido no internato.

“Odenwald”, estrutura exemplar de escola nova coeducativa
Quando em 1929, Élisabeth Huguenin editou seu livro sobre a coeducação,
ela havia escrito anteriormente, em 1923, Paul Geheeb et la libre communauté
scolaire de l’Odenwald. Une expérience moderne d’éducation28, prefaciado por
Adolphe Ferrière. Ela viveu quase quatro anos da sua vida, entre 1915 e 1919,
na escola de Odenwald, da qual guardava uma excelente recordação. Desejava
partilhar a experiencia e esperava convencer seus leitores e suas leitoras,
lhes assegurando a qualidade educativa da coeducação. O estabelecimento
privado Odenwald tinha sido aberto em 1910 no vale do mesmo nome a
uma distância de 60 km ao sul de Frankfurt.29 Seu fundador, Paul Geheeb,
acompanhado de sua esposa Edith pertenciam à comunidade de pedagogos
reformadores favoráveis a uma escola nova sob forma de internato na zona
rural. Colocaram em prática sua vontade de transformar o sistema educativo
tradicional para criar uma “comunidade educativa que oferece a seus alunos
várias possibilidades de fazer a aprendizagem de uma vida feliz.” 30 Ademais,
de acordo com os dois, a coeducação se impunha posto que tinham “a
convicção profunda que o individuo só atinge seu completo desenvolvimento
com o contato com o sexo oposto [...] e por uma constante cooperação do
elemento masculino e do elemento feminino.”31
28. Élisabeth Huguenin, Paul Geheeb et la libre communauté scolaire de l’Odenwald. Une
expérience moderne d’éducation, Genève, Editions du bureau des Écoles Nouvelles, 1923.
29. Sobre a coeducação em Odenwald, ver : Inge hansen-schaberg e Bruno schonig,
Landerziehungsheim-Pädagogik, [La pédagogie des pensionnats à la campagne allemands], vol. 2 em Reformpaedagogische Schulkonzepte, Baltmannsweiler, 2002. Marianne
horstkemper, Die Koedukationsdebatte um die Jahrhundertwende [Le débat sur
la coéducation au début du siècle], vol. 2, Frankfurt a. M., E. Kleinau et C. Opitz,
Geschichte der Mädchen und Frauenbildung in Deutschland, 1996 p. 203 à 218.
30. Élisabeth Huguenin, La coéducation des sexes, expériences et réflexions, Delachaux
et Niestlé, Neuchâtel, Paris, 1929. Chapitre 6 : « A l’Odenwald » p. 61 à 81 e capítulo 7 :
« Analyse critique de l’éducation à l’Odenwald » p. 83a 94, p. 94.
31. Ibid. p. 73.
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Fonte : Pour l’ère nouvelle, n°47, 1929, p.102. Publicidade para ODENWALDSCHULE

Tanto a organização material quanto a pedagogia eram pensadas em
função desse novo enquadramento. Para formar “grandes famílias” compostas
igualmente por meninas e meninos, “as crianças são agrupadas em família,
a volta de um adulto, homem ou mulher, por vezes de um casal, que lhes
assegura a direção moral.” 32 Eram acomodados em “seis vivendas marrom
e branca” independentes uma das outras. Os quartos eram próximos :
“os mais velhos ficam sós, os mais jovens, de dois a três.” 33 De fato, “os
maiores usufruem de um quarto particular a partir do momento em que
seu desenvolvimento pessoal pode tirar proveito de hora solitária.” 34 Mas
o espírito comunitário, baseado na ajuda mútua fazia com que ; “os mais
velhos, meninos ou meninas, sejam os protetores e os treinadores dos mais

32. Ibid. p. 68.
33. Ibid. p. 64.
34. Ibid. p. 69.
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jovens e se preparem assim para a futura tarefa de pais e mães.”35 A autora
insistia assim em apresentar as relações de amizade que eram encorajadas
a fim de desenvolver um espírito cooperativo de respeito e confiança. A
noção de respeito e de solidariedade entre as crianças dos dois sexos como
entre os adultos e alunos era primordial. Dava-se uma atenção particular aos
trabalhos manuais “não apenas no objetivo de tornar o indivíduo apto a se
servir das mãos, mas de o ensinar a dignidade de todo o trabalho produtivo.” 36.
A reflexão didática levava os reformadores a proporem uma pedagogia
da experiência vivida e do engajamento pessoal. Eles desejavam organizar
uma formação que permitisse ir além da educação na expectativa de um
desenvolvimento humano completo e ideal.
A questão das relações sentimentais ou “flertes” entre os e as adolescentes
não foram silenciadas. Objeto de numerosas objeções à coeducação, o terreno
era delicado, mas as respostas foram dadas com a firme vontade de se opor
aos preconceitos “que impedem de se deixar instruir pela experiência dos
outros.”37 Sem dar voltas, Élisabeth Huguenin comentou as situações possíveis
sem tentar minimizar aquilo que ela pôde constatar :
Do amor, não havia nenhum, pois onde amizade e camaradagem podem
florescer livremente, o flerte e os amores não têm mais atrativo. Intrigas?
Elas não são mais possíveis em um ambiente onde tudo pode se exprimir
em plena luz do dia. Histórias ? Isso significa, sem dúvida, amizades
sérias? Claro, havia [...] Quanto ao amor, não é mais comum em um
ambiente de coeducação do que em qualquer outro lugar do mundo.
[...] O que muda é a concepção do amor adolescente; […]38

Élisabeth Huguenin relatou a seguir que os jovens acolhidos em
Odenwald durante e por causa da Primeira Guerra Mundial compreenderam
rapidamente que “naquela escola, entre adolescentes dos dois sexos, um

35. Em 1929, Élisabeth Huguenin informa a seguinte estatística : mais de 175 alunos em 1929,
enquanto que em 1914 eles/elas eram uns cinquenta entre 3 a 20 anos de idade.
36. Élisabeth Huguenin, La coéducation des sexes…, op.cit., p. 73.
37. Ibid. p. 91.
38. Ibid. p. 92.
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outro tom e relações distintas dos diversos meios onde eles haviam vivido
até então”39 impunham ligações respeitosas.

Comentários finais
Para justificar o interesse pela coeducação, o movimento da Educação
nova desenvolve, na França e alhures, dois tipos de argumento quando
tenta definir seu programa. De uma parte, colocando-se sobre o plano
filosófico e moral, a regulamentação das relações sentimentais resulta do
princípio mesmo de educação em comum. Ela obriga os seres humanos a
controlarem seus instintos primários, em respeito ao outro. É o que descreve
a historiadora Annick Raymond sob o título “coeducação como sublimação
do instinto” no artigo que ela consagra à coeducação na Educação nova.40
Para Adolphe Ferrière e seus amigos, a dominação do instinto revela uma
forma de vitória íntima que vai ao encontro da válvula de escape teorizada
à mesma época por Freud. De outra parte, colocando-se sobre o plano
educativo, Élisabeth Huguenin, como Paul Geheeb e vários outros, insiste
sobre o fato que as relações afetivas entre jovens só podem ser sublimadas
se os educadores e educadoras possuem certas qualidades.41 Eles devem ter
“tato” e “encontrar o tom” porque “se trata então de levar os rapazes e as
moças a distinguirem entre amizade verdadeira e paixão erótica.” 42 De onde
o segundo ponto, que atravessa o pensamento de todas e todos pedagogos
até a generalização da mixité na escola na segunda metade do século XX, o
da idade ideal para uma boa e verdadeira coeducação. O consenso final é
que é preciso começar a experiência desde a infância. Os riscos do insucesso
são muito mais importantes se os jovens em pleno período da puberdade se
encontrem subitamente obrigados a partilhar suas vidas em um contexto

39. Ibid. p. 76.
40. Annick Raymond, « La coéducation dans l’Éducation nouvelle», in Clio. Histoire, femmes
et sociétés, dossier « Coéducation et mixité » sorganizado por Françoise Thébaud e Michelle
ZancariniFournel, n° 18, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2003, p. 65 a 76, p. 70.
41. Ibid. p. 72. Subtítulo : « l’éducateur au centre ». « C’est une constante dans les écoles
nouvelles de faire de l’attitude de l’éducateur le socle de la réussite de la coéducation ».
42. Élisabeth Huguenin, La coéducation des sexes…, op.cit., p. 79.
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misto. Sua socialização anterior já os modelou, com hábitos maus e cheios
de preconceito, longe do respeito esperado pela educação cooperativa.
A experiência vivida por Élisabeth Huguenin em Odenwald na segunda
metade dos anos 1910 é uma boa representação da concretização dos princípios
teorizados pelo movimento da Educação nova já depois de uns quinze anos.
Mas, nesta primeira metade de século, perturbada pelas batalhas
ideológicas entre clérigos e laicos, abalada pela Primeira Guerra Mundial,
conturbada por uma demografia deprimida, de qual moral se falava para
a educação da juventude? Podia-se imaginar uma reforma moral? O
sistema de coeducação ou mais simplesmente de coinstrução era capaz de
moralizar a juventude? As dúvidas eram suficientemente fortes para inibir
as experimentações inovadoras de coeducação que permaneceram como
exceções educativas na Europa. A França escapou a elas.
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CAPÍTULO 9

O Método de Projetos na Espanha: recepção e
apropriação(1918-1936)

María del Mar del Pozo Andrés1

Modelo de recepção do movimento da Escola Nova na Espanha
A Escola Nova é um movimento pedagógico bem conhecido e estudado
em nível mundial. Apesar de toda a literatura existente sobre o tema, podemos
destacar que nos últimos anos têm sido produzidos importantes avanços
historiográficos, abrindo novos marcos teóricos de investigação. De Coster,
Depaepe, Simon e Van Gorp sugeriram, há mais de uma década, a utilização
das categorias “alta” e “baixa” pedagogia para compreender a construção
da mentalidade pedagógica.2 Recentemente, vários autores propuseram a
aplicação da teoria da recepção ao estudo da disseminação transnacional
das ideias pedagógicas e a explicação, a partir do método das transferências
1. Tradução de Ariadne Lopes Ecar.
2. Tom de Coster, Marc Depaepe, Frank Simon e Angelo van Gorp, “Dewey in Belgium:
A Libation for Modernity? Some intellectual plays about his presence and possible influence, and the ways in which such research can be shaped,” em Thomas S. Popkewitz (Ed.).
Inventing the Modern Self and John Dewey: Modernities and the Traveling of Pragmatism
in Education (New York: Palgrave, 2005), 85-109.
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culturais, da apropriação e reinterpretação de referências educacionais
estrangeiras em contextos nacionais.3
Depois de várias décadas em que se negou ou silenciou a existência
de um movimento escolanovista na Espanha, nos últimos anos muitos
investigadores têm dedicado sua atenção a estudar a presença desta corrente
pedagógica em nosso país. Em trabalhos anteriores foi definido o modelo
espanhol de Escola Nova como um “movimento de individualidades”4, uma
característica que impediu dar uma imagem de união e de força cara ao
exterior. Entretanto, este traço permite rastrear a origem de cada ideia ou
método, desde sua aparição e primeiras manifestações na cultura pedagógica
até sua aplicação na cultura escolar.
A recepção das propostas da Escola Nova na Espanha seguiu, em
geral, um modelo que apliquei, previamente, para analisar a introdução de
diferentes abordagens teóricas e metodológicas, como os centros de interesse
decrolyanos ou o Plano Dalton.5 Este modelo de recepção se caracterizava
pelas seguintes fases, não necessariamente sucessivas:
1) Observação da implementação de novas ideias e métodos nas escolas
estrangeiras através das visitas, do que podemos denominar “exploradores
3. Rosa Bruno-Jofré e Jürgen Schriewer, eds., The global reception of John Dewey’s thought.
Multiple refractions through time and space (New York: Routledge, 2012); Michel Espagne,
“La notion de transfert culturel”, Revue Sciences/Lettres, no. 1 (2013): 1-9; Barnita Bagchi,
Eckhardt Fuchs e Kate Rousmaniere, eds., Connecting histories of education. Transnational
and cross-cultural exchanges in (post)colonial education (New York: Berghahn, 2014) e
Eckhardt Fuchs e Eugenia Roldán Vera, ed., The Transnational in the History of Education.
Concepts and Perspectives (Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2019).
4. María del Mar del Pozo Andrés, “La Escuela Nueva en España: Crónica y semblanza
de un mito”, Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria 22-23 (2003-2004): 344.
5. María del Mar del Pozo Andrés, “La renovación pedagógica en España (1900-1939): Etapas,
características y movimientos”, em Vº Encontro Ibérico de História da Educação. Renovação
Pedagógica, ed. Ernesto Candeias (Castelo Blanco: Alma Azul, 2005), 115-159; María del Mar
del Pozo Andrés, “Desde l’Ermitage a la Escuela Rural Española: Introducción, difusión y
apropiación de los “centros de interés” decrolyanos (1907-1936)”, Revista de Educación, n. extr.
(2007): 143-166; María del Mar del Pozo Andrés, “The transnational and national dimensions
of pedagogical ideas: the case of the project method, 1918-1939”, Paedagogica Historica 45,
nos. 4-5 (2009): 561-584; María del Mar del Pozo Andrés, “Community and the myth of
the ideal school: Circulation and appropriation of the Hamburg Gemeinschaftsschulen in
Spain (1922-1933)”, Paedagogica Historica 50, n. 5 (2014): 599-614 e María del Mar del Pozo
Andrés e Sjaak Braster, “El Plan Dalton en España: Recepción y Apropiación (1920-1939)”,
Revista de Educación, n. 377 (2017): 113-135.
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pedagógicos”, ou seja, todos aqueles docentes do ensino primário e secundário,
Inspetores e professores da Escola Normal que viajaram para a Europa
entre 1907 e 1936 subsidiados pela Junta para Ampliação de Estudos (JAE).
Seu papel como descobridores e introdutores das abordagens inovadoras
na Espanha tem sido suficientemente demonstrado pela historiografia
contemporânea. No entanto, nem sempre é mencionado que ou não foram
plenamente conscientes ou nunca se atreveram a divulgar suas descobertas
pedagógicas até que não estivessem, suficientemente, reconhecidos e aceitos
pelas instâncias e organismos internacionais da Escola Nova.
2) Tradução das obras “clássicas” do movimento, tanto dos pensadores
quanto dos criadores de um método específico. Estas eram as obras da “alta”
cultura pedagógica, publicadas em editoriais e revistas especializadas. Através
delas, os professores/as puderam ler cada pedagogo sem intermediários,
pela acessibilidade a tais edições. Para chegar a mais docentes, muitos textos
foram publicados de forma fragmentada, a fim de não ultrapassar um número
determinado de páginas, e também foram traduzidos de forma livre, porque
buscavam a identificação com o magistério para transmitir determinadas
mensagens ideológicas ou mesmo pelas escassas competências linguísticas
dos tradutores.
3) Interpretação das ideias ou propostas metodológicas do autor/a,
exposta em obra independente, quase sempre escrita pelo tradutor ao
castelhano de certo pedagogo/a. Estes eram trabalhos de síntese, pouco
originais, nos quais se recompilavam as ideias fundamentais e se realizavam
propostas práticas para aplicar o método na realidade educativa espanhola.
Estes livros serviram para fortalecer o papel dos tradutores como criadores
de uma opinião pública favorável ou desfavorável a cada método, de acordo
com a atratividade das atividades projetadas para os professores ensaiarem
em suas salas de aula.
4) Adaptação dos conceitos ou do desenvolvimento de um método,
entendendo como tal as explicações que se davam em voz alta nas Escolas
Normais ou nos cursos de aperfeiçoamento de curta duração para professores/
as, e os artigos escritos quase sempre por docentes, que se publicavam em
revistas profissionais como o El Magisterio Español e seus homônimos locais e
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provinciais. Todos estes textos tinham em comum a facilidade e simplicidade
com que expunham as ideias fundamentais, já reduzidas à categoria de
receitas pedagógicas e bastante afastadas das abordagens originais.
5) Apropriação das ideias recebidas por parte do magistério, convertendose em elementos da cultura pedagógica compartilhada e popular. Até 1936,
quase todos os docentes tinham um conhecimento mais ou menos abrangente
das ideias da Escola Nova e dominavam uma compreensão simplificada de
alguns conceitos, que se converteram nos estereótipos deste movimento. Fica
difícil saber se chegaram a se identificar afetivamente com essa corrente, a
ponto de mudar permanentemente suas práticas educativas, embora estudos
recentes enfatizem a continuidade dos discursos pedagógicos escolanovistas
durante e depois da Guerra Civil.6
Neste trabalho vou abordar, em primeiro lugar, a construção do projeto
como ícone da progressive education nos Estados Unidos. Num segundo
momento, analisarei os diferentes significados que adquiriu o método de
projetos durante sua circulação e difusão pelos espaços de encontro da New
Education Fellowship (NEF). Finalmente, perscrutarei a disseminação e
apropriação deste método em um cenário nacional específico, o da Espanha,
apresentando as razões políticas e sociais que explicam seu êxito nos anos
trinta do século XX, quando já estava discutido e abandonado em sua nação
de origem, Estados Unidos.

A construção do projeto como ícone metodológico da
progressive education nos Estados Unidos
Michael Knoll rastreou a origem do conceito “ensino por projetos” desde
a Itália do século XVII. Depois de passar pela França, Alemanha e Suíça,
6. María del Mar del Pozo Andrés e Teresa Rabazas Romero, “Políticas educativas y prácticas escolares: la aplicación de la Ley de Enseñanza Primaria de 1945 en las aulas”, Bordón.
Revista de Pedagogía 65, n. 4 (2013): 119-133; Antonio Viñao Frago, “Politics, education
and pedagogy: ruptures, continuities and discontinuities (Spain, 1936-1939)”, Paedagogica
Historica 51, n. 4 (2015): 405-417; Gabriel Barceló Bauza, Francisca Comas Rubí e Bernat
Sureda García, “Abriendo la caja negra: la escuela pública española de postguerra”, Revista
de Educación, n. 371 (2016): 61-82 e Gabriel Barceló Bauza, Francisca Comas Rubí e María
del Mar del Pozo Andrés, “La práctica escolar durante los primeros años del franquismo”,
História da Educaçao 22, n. 54 (2018): 334-357.
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países em que o termo “projeto” se aplicou no ensino da arquitetura e da
engenharia, chegou em 1865 aos Estados Unidos sendo adotado pela primeira
vez no Massachusetts Institute of Technology (MIT).7 Na educação básica,
o vocábulo foi introduzido desde 1890. Nestas datas, e coincidindo com o
surgimento dos trabalhos manuais nos kindergarten e nas escolas primárias,
alguns educadores insistiram na importância de basear essas atividades
nos interesses infantis. A definição do conceito deweyano de “ocupações
construtivas” e sua aplicação na Escola Laboratório da Universidade de
Chicago inspirou a outros inovadores, como Charles R. Richards. Este, desde
seu posto de professor no Teachers College da Universidade de Columbia,
destacou, em 1900, o caráter de aprendizagem social dos projetos. Durante a
primeira década do século XX, o termo “projeto” popularizou-se nos ensinos
agrícolas e industriais. Um desses professores, R. W. Stimson, foi o primeiro
a introduzir o conceito de project method, em 1911, para definir um sistema
de ensino para as escolas agrícolas de Massachusetts.
Nos anos posteriores, o conceito se popularizou tanto que John
Alford Stevenson levantou, em 1921, umas vinte definições deste termo,
cunhadas por professores de formação profissional agrícola e técnica. Os
elementos comuns a elas eram a definição do projeto como uma atividade
problemática, de caráter prático e muitas vezes exclusivamente manual, que
devia chegar a um resultado concreto através de processos construtivos e
de aplicação de conhecimentos previamente adquiridos. Muitos autores
afirmavam que o resultado do projeto era a produção de um objeto, uma
realização manual ou um experimento científico. Todavia, muito pouco se
falou sobre o ambiente em que estas atividades problemáticas deveriam
desenvolver-se. Foi o próprio Stevenson quem, com sua definição de projeto
como “ato problemático” que se desenvolve “em seu entorno natural”8,
introduziu a ideia de que estes problemas deviam ser similares aos da vida
real, surgindo da realidade exterior à escola e associados aos interesses do
educando.
7. Michael Knoll, “I had made a mistake: William H. Kilpatrick and the project method”,
Teachers College Record 114, n. 2 (2012): 4.
8. John Alford Stevenson, The project method of teaching (New York: The MacMillan
Company, 1922), 43 e 119.
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O conceito de projeto foi disseminado, rapidamente, no ensino primário
e secundário, e dele se apropriaram os professores inspirados na filosofia
deweyana. Muitos dos projetos ensaiados mostravam a representação de
um período da civilização universal, no qual as crianças viviam. Assim, os
projetos se converteram na metodologia ideal para levar à prática a culture
epoch theory ou teoria da recapitulação. O fundamento desta teoria se baseava
na ideia de que o ser humano se desenvolvia através de estágios que possuem
semelhanças com os passos seguidos pela evolução humana ao longo de toda
a sua história. A criança, desde a tenra idade até alcançar a plena maturidade,
reconstrói esta história recapitulando processos similares.9 Os projetos de
caráter histórico se encarregaram, como o veículo perfeito, de levar à escola
esta teoria, pois não só permitiam uma aprendizagem mais eficaz, como
também possibilitavam o crescimento e o amadurecimento infantil. Muitos
dos projetos realizados nas escolas novas tiveram esta fundamentação teórica;
ainda que não expressa claramente, sua influência é perceptível nas fotografias
que representavam projetos nas revistas representativas do movimento, The
New Era e Progressive Education.10 Um dos mais conhecidos foi o Indian
Project, colocado em prática em 1900, na escola Horace Mann do Teachers
College da Universidade de Columbia.
Precisamente, foi esta última instituição a que mais contribuiu para
construir um novo conceito de projeto. William Heard Kilpatrick, o autor
do famoso artigo publicado na revista do centro em 1918, reconheceu que
o termo projeto já fazia parte do vocabulário pedagógico e que ele não o
inventou, simplesmente se apropriou conscientemente.11 A contribuição de
Kilpatrick, juntamente com seus colegas James Flemimg Hosic e Frederick
Gordon Bonser, foi a de converter a aprendizagem por projetos em uma
filosofia da educação. Esta filosofia se sustentava em quatro elementos. O
9. Thomas Fallace, “The Savage Origins of Child-Centered Pedagogy, 1871-1913”, American
Educational Research Journal 52, n. 5 (2015): 73-103 e Donna Varga, “Innocence versus
Savagery in the Recapitulation Theory of Child Study: Depictions in Picturebooks and Other
Cultural Materials”, International Research in Children’s Literature 11, n. 2 (2018): 186-202.
10. Sjaak Braster e María del Mar del Pozo Andrés, “New Education, Nature and Nation:
Exploring images in The New Era”, comunicação não publicada e apresentada no 40th annual
meeting da ISCHE (Berlín, agosto de 2018).
11. William Heard Kilpatrick, “The Project Method”, Teachers College Record 19 (1918):
319-334. Em http://historymatters.gmu.edu/d/4954 [consultado em 9 de maio de 2019].
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primeiro era a convicção absoluta de que toda atividade poderia se tornar
um projeto, sempre que a criança vivesse uma experiência realizada com um
claro propósito. O segundo foi a necessidade de fundamentar este modelo
nas modernas doutrinas psicológicas do interesse. O terceiro ressaltou as
conexões do projeto com o conceito deweyano da escola como comunidade
democrática. E o quarto foi a certificação do caráter científico do método.
Bonser e Kilpatrick iniciaram uma linha de investigação que pretendia
demonstrar a possibilidade de organizar por projetos todo o currículo do
ensino primário. Vários trabalhos pioneiros mostraram que os assuntos
tradicionais poderiam ser substituídos por projetos tanto nas escolas rurais
como nas urbanas. A investigação mais conhecida foi a tese de doutorado de
Ellsworth Collings, dirigida por Kilpatrick e publicada em 1923.12 Nela, havia
o resultado do estudo comparativo entre duas escolas rurais, a de controle e
a experimental, cuja minuciosa avaliação final demonstrou a superioridade
do método de projetos sobre os sistemas tradicionais de ensino. Também se
descreveu amplamente the typhoid project, que se transformaria em todo o
mundo na bandeira e símbolo da concepção “columbiana” de projeto e na
marca registrada da educação progressista norte-americana. A narração da
experiência, que era como um conto de fadas com final feliz, demonstrava
como um grupo de crianças, movido exclusivamente pelo seu próprio
interesse, sem ajuda e interferência por parte do professor, trabalhou com
afinco para investigar as causas e o tratamento da febre tifoide, endêmica
naquele povo e que foi capaz de erradicar a doença para sempre. É lamentável
que a reconstrução realizada por Knoll veio demostrar que o projeto nunca
se realizou na forma descrita por Collings, pois o professor planejou e dirigiu
a atividade em todo o momento e que nela havia pouca espontaneidade
infantil, tão desejada e procurada por educadores inovadores.13
Esta imagem idealizada que Kilpatrick transmitiu do método de projetos
como atividade que emerge da iniciativa infantil e desenhada exclusivamente
pelas crianças, acabou sendo a origem das críticas mais ferozes contra o
12. Ellsworth Collings, An Experiment with the project curriculum (New York: Macmillan,
1923).
13. Michael Knoll, “Faking a dissertation: Ellsworth Collings, William H. Kilpatrick, and
the «Project Curriculum»”, Journal of Curriculum Studies 28 (1996): 193-222.
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método, ao considerar-se o máximo expoente da pedagogia paidocêntrica.
Inclusive Dewey, cujo nome aparece frequentemente invocado como pai do
método de projetos, dirigiu críticas a ele. Em alguns artigos argumentou que
os projetos só tinham sentido se fossem entendidos como empreendimento
conjunto de professores e alunos; mas se fossem entendidos como liberdade
dos interesses infantis, estes se converteriam em “demasiadamente triviais
para serem educativos”; por isso, Dewey defendeu o papel do professor para
transformar os impulsos espontâneos da infância em um plano guiado de
ação que permitiria adquirir os conhecimentos básicos de cada matéria.14
Os defensores do método de projetos inundaram o mercado editorial
com centenas de publicações nas quais narravam, em primeira pessoa, suas
experiências para substituir o currículo baseado em temas, por um currículo
baseado em projetos. O modelo mais radical foi da escola Lincoln, vinculada
ao Teachers College da Universidade de Columbia. Nesta instituição foi
desenvolvido o projeto de construção de uma cidade em caixas. Tal como
se narrava, pareceu surgir do interesse infantil e os docentes conseguiram
integrar grande parte dos conteúdos obrigatórios correspondentes a esse
grau.15 Todavia, a maioria dos relatos descreviam experiências nas quais os
professores e alunos pensavam ao mesmo tempo sobre os mesmos projetos,
que transcorriam paralelamente ao trabalho acadêmico, o que me faz duvidar
sobre o papel que cumpria o interesse infantil nestas experiências, por muito
que se apelasse continuamente a ele. Parece que a prática escolar, incluindo
as escolas inovadoras, deixou ao docente a direção dominante dos projetos,
e estes se integraram como um elemento a mais do currículo acadêmico
anteriormente existente.
Desde o final dos anos 1920, o termo projeto foi deixando de ser
usado e sua popularidade diminuiu sensivelmente. Para os que buscavam
novidades pedagógicas, pouco tinha a oferecer, e, para os práticos da educação,
apresentava muitos problemas em sua aplicação, pelas dificuldades de
14. Michael Knoll, “John Dewey und die projektmethode: Zur aufklärung eines mißverständnisses“, Bildung und Erziehung 45 (1992): 89-108 e Michael Knoll, Dewey, Kilpatrick
und “progressive“ Erziehung. Kritische Studien zur Projektpädagogik (Bad Heilbrunn:
Klinkhardt, 2011).
15. Katharine L. Keetor, “Making a play city”, Progressive Education I, n. 2 (1924): 78.
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conciliar os interesses infantis com os critérios de eficiência. Uma investigação,
realizada em 1935 na escola Whitney de Chicago, quis repetir o experimento
de Collings e reavaliar a eficácia do método de projetos. Nos diferentes graus
se organizaram grupos experimentais e de controle, e se aplicaram testes
para ver o progresso de ambos grupos. As conclusões foram devastadoras: o
método convencional de ensino era superior ao método de projetos no que
diz respeito aos resultados, pois, se os projetos demonstraram sua eficácia
para produzir resultados imediatos, fracassaram na manutenção dessas
aquisições a longo prazo.16

Interpretações e reinterpretações do método de projetos nos
espaços transnacionais do movimento da Escola Nova
A análise inicial realizada sobre a genealogia do método de projetos
serve para detectar algumas de suas caraterísticas originais. É possível
que a propaganda que se fez desse termo tenha sido impulsionada pela
necessidade de introduzi-lo rapidamente no mercado metodológico, tão
abundante em experiências desde as primeiras décadas do século XX.
No entanto, este procedimento tinha uma diferença com relação a todos
os outros: não era um “método de autor”, carecia de pai pedagógico e até
mesmo seus promotores pareciam muito relutantes em oferecer qualquer
prova de paternidade. Por outro lado, e precisamente devido à ausência de
credenciadores certificados das características do modelo, propiciou todo
tipo de interpretações e acolheu, a princípio, teóricos e práticas educativas
muito variadas e dificilmente equiparáveis, ainda que a linha condutora
pretendia ser a de inovação. Se apresentou como a aplicação prática de
todos e cada um dos princípios da Escola Nova, mas muitas das experiências
não correspondiam às expectativas criadas. Finalmente, era um sistema
claramente americano, anglo-saxão até em sua denominação, e muitas de
suas exemplificações – desde a representação da vida dos pioneiros até a
construção de cabanas de índios – procediam do imaginário cultural dos
Estado Unidos.
16. Harry L. Tate, “An evaluation of the Project Method”, The elementary school journal
37, n. 2 (1936): 131.
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Estas considerações iniciais podem servir para explicar o caminho
percorrido pelo método de projetos até converter-se em um vocábulo e
uma prática pedagógica transnacional. Tenho definido a transnacionalidade
do método de projetos como seu processo de conversão em um elemento
da cultura pedagógica global nos anos 1920 e 1930. Para tanto, analisei sua
introdução, recepção e aceitação nos grandes círculos do movimento da
Escola Nova, objetivados através de três indicadores: o estudo pormenorizado
da The New Era e da Pour l’Ère Nouvelle, as duas revistas mais influentes da
NEF nos territórios em que se falava inglês e francês como línguas maternas
ou cultas; o rastreamento de sua presença nos congressos internacionais
do movimento, de Calais (1921) até o de Cheltenham (1936); e as opiniões e
comentários que sobre ele fizeram alguns representantes do Instituto Jean
Jacques Rousseau, especialmente Ferrière, já que sua opinião tinha muito
peso entre os educadores do sul da Europa e da América Latina.
A revista The New Era não fez nenhuma menção ao método de projetos
até 1926 e estas primeiras reflexões foram esboçadas pela editora da revista,
Beatrice Ensor, ao retornar dos Estados Unidos. Nelas se relacionavam,
inextricavelmente, três ideias: a consideração da Escola Nova como uma
ciência, sua fundamentação em uma filosofia própria que, diretamente, se
identificava com a de Dewey, e a interpretação realizada por Kilpatrick, que
levou à sua expressão na prática do projeto. Ensor destacou a abundância de
projetos sobre civilizações passadas existentes nas escolas norte-americanas.
Com isso, ela se tornou uma das poucas educadoras europeias que
compreendeu a aplicação prática da teoria da recapitulação.17 A revista inglesa
da NEF nunca mais divulgou estudos teóricos sobre o project method, apesar
de terem sido publicados, a partir de 1930, vários exemplos práticos sobre
sua aplicação nas escolas norte-americanas, nas quais se mesclaram muitos
modelos, desde as habituais representações de uma civilização histórica até
aqueles que haviam organizado toda a escola em torno de atividades, passando
pelos que não eram nada mais que um trabalho manual muito elaborado.
Também foram ofertadas algumas experiências nas escolas britânicas. A
partir destas experiências se pode perceber como os professores britânicos
17. “The outlook tower”, The New Era 7, n. 27 (1926): 91-93.
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haviam chegado a integrar esta atividade na realidade escolar, dedicando ao
seu desenvolvimento espaços de tempo curtos e muito específicos, geralmente
fora de classe; explicando detalhadamente como eles encaixavam o projeto no
currículo acadêmico tradicional; e demonstrando que, em todo momento, e
apesar dos apelos insistentes na liberdade da criança, mantinham o controle
e a direção da experiência, como por outra parte, parecia ser também a
prática habitual nos Estados Unidos.
A revista da NEF para os países de língua francesa, Pour l’Ère Nouvelle,
desenvolveu um comportamento muito diferente ao de sua homônima
inglesa no tratamento do método de projetos. Nunca publicou um só artigo
monográfico sobre este procedimento educativo, embora as referências
tangenciais ou marginais e as resenhas de trabalhos em outras revistas
fossem numerosas. As razões disso, certamente excepcionais no contexto
do movimento, só podem ser compreendidas pelo desconhecimento, pelo
distanciamento pessoal e a escassa empatia que com este método teve o
editor-chefe da revista, Adolphe Ferrière, devendo-se, possivelmente, a sua
insuficiente capacidade de comunicação linguística com os pedagogos norteamericanos. Em abril de 1923 demonstrou angústia pela falta de resposta
às suas cartas pelos membros da norte-americana National Educational
Association, com os quais pretendia contato para juntos organizarem
uma conferência mundial sobre educação. Depois dessa atitude, Ferrièrre
interpretou que havia certo sentimento de desprezo em relação a tudo que
vinha da Europa, apesar de haver “des centres où l’on travaille modestement,
mais efficacement. Notre ami M. Carleton W. Washburne le sait bien.”18 Este
mal-estar condicionou toda sua visão sobre a pedagogia norte-americana
que, pelo menos nos anos 1920, esteve influenciada pela percepção que lhe
transmitiu o inspirador de Winnetka, com quem compartilhou amizade e
conversas sobre educação.
Parece que Ferrière identificou o project method como um sistema mais
próximo do de Winnetka e, entretanto, muitas das informações iniciais
que sobre ele publicaram as revistas em língua francesa provinham de
obras escritas por Carleton Washburne. Mais adiante, o próprio Ferrière
18. “Notre Ligue”, Pour l’Ère Nouvelle, n. 6 (1923): 23. Os itálicos são meus.
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voltou a realizar um novo reconhecimento, relacionando nesta ocasião o
project method com modelos pedagógicos europeus. Em 1924, por motivo
da inauguração da l’École Internacionale, da qual era diretor, explicou a
organização, na qual se mesclavam as metodologias de Decroly e Winnetka.
Às tardes, as crianças se dedicariam às “activités collectives ou individuelles
libres selon l’inspiration de John Dewey”,19 que pouco depois identificou
estas atividades com excursões, dramatizações, saraus e exposições. Tal
procedimento, ao qual denominava, de passagem, project method, tinha
uma designação específica em francês, “travail collectif libre”, que era a
metodologia desenvolvida por Cousinet, cujas proposições, efetivamente,
lembravam muito aos do sistema norte-americano.20
Outros grupos e redes da pedagogia europeia também manifestaram
uma inclinação em identificar o método de projetos com algum outro
sistema já reconhecido e com reputação. O caso mais característico foi
aquele dos “centros de interesse” decrolyanos. O pedagogo belga visitou,
em 1922, a Park School de Buffalo e a City and Country School de New York.
Ambas escolas experimentais norte-americanas eram bem conhecidas por
sua inspiração na filosofia deweyana e sua tradução desta em experiências
práticas facilmente identificáveis com projetos. Decroly descreveu o que
parecia exemplos modelares do project method, porém, jamais empregou
este conceito, ao que concluiu “c’est une application de la méthode active des
centres d’intérêt”.21 Foi Marie Butts, Secretária Geral do Bureau Internationale
d’Éducation, quem pontuou esta relação, ao afirmar, em 1928, durante uma
conferência pronunciada em Paris, dentro da Semana de Educação Nova
organizada pelo Instituto Jean Jacques Rousseau, que “nos Estados Unidos
se deu o nome de Project Method... para os centros de interesse”.22
Um dos espaços mundiais de intercâmbio de ideias pedagógicas eram os
Congressos da NEF, que também serviram para aprovar, internacionalmente,
as metodologias mais conhecidas do movimento. A presença do project
19. “L’École Internationale”, P1our l’Ère Nouvelle, n. 14 (1925): 21.
20. Jean Vidal, “La Doctrine de la «Nouvelle Éducation»”, Revue Pédagogique (1923): 110-121.
21. Ovide Decroly e Raymond Buyse, “Le Rêve entrevu. Une journée à «Park School»
(Buffalo, Etats-Unis)”, Pour l’Ère Nouvelle, n. 4 (1922): 74.
22. Marie Butts, “Los centros de interés, los «proyectos» y la simplificación del empleo del
tiempo”, La Escuela Moderna XLI, n. 480 (1931): 390-396.
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method nestes eventos só pode ser descrita como discreta e muito menos
apreciável que outros métodos, tanto em número e qualidade dos palestrantes
como no espaço que dedicaram a seu comentário as revistas analisadas,
que nunca passaram de referências rápidas e de pouca extensão. Só se
divulgaram informações em torno do método de projetos em três congressos,
Heidelberg (1925), Locarno (1927) e Elsinore (1929), precisamente aqueles
mais orientados ao estudo da individualidade infantil. Nos dois primeiros
se notou a relação com a filosofia de Dewey, enquanto a contribuição de
Kilpatrick era silenciada. A Dewey, foram atribuídos comentários sobre a
“liberdade quase total” do project method,23 que serviram para afiançar sua
orientação paidocêntrica e dirigida a estimular a iniciativa individual. No
entanto, também em Locarno, o espanhol Lorenzo Luzuriaga, diretor da
Revista de Pedagogía, a publicação espanhola filiada à NEF, afirmou que era
o método mais completo para realizar “a pedagogia de grupo”, com a qual
destacou sua orientação socializadora e dirigida a fomentar o espírito de
cooperação.24 Esta afirmação foi muito inovadora no panorama europeu,
que não empreenderia uma virada clara para o social até o congresso da
NEF ocorrido em Nice (1932).25 O vanguardismo pedagógico de Lorenzo
Luzuriaga só pode ser interpretado dentro do contexto nacional espanhol.

Um modelo de implantação nacional do método de projetos: o
caso da Espanha
Para estudar o modelo de recepção do método de projetos na Espanha,
tenho seguido as diferentes fases propostas no começo deste trabalho. A
primeira via de aproximação a uma inovação pedagógica se faz através de
sua observação direta nas instituições nas quais foi experimentada em sua
forma original. Assim, se produziu o primeiro contato espanhol com o
23. “Les Méthodes nouvelles”, Pour l’Ère Nouvelle, n. 32 (1927): 232.
24. Lorenzo Luzuriaga, “La Pédagogie de l’Équipe”, Pour l’Ère Nouvelle, n. 31 (1927): 193,
Lorenzo Luzuriaga, “La pedagogía del equipo”, Revista de Pedagogía, no. 69 (1927): 405 e
“Spain”, The New Era 8, n. 32 (1927): 179.
25. Kevin J. Brehony, “A New Education for a New Era: The Contribution of the Conferences of
the New Education Fellowship to the Disciplinary Field of Education 1921-1938”, Paedagogica
Historica 40, n. 5 & 6 (2004): 750.
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project method. No verão de 1921, uma professora de Ciências da Educação
Secundária, Juana Moreno de Sosa, passou um tempo no Teachers College da
Universidade de Columbia. A memória inédita de sua experiência demonstra
que bebeu diretamente nas fontes de Kilpatrick, a quem seguiu fielmente
em sua apresentação, e que viu a aplicação do método na Lincoln School,
ficando verdadeiramente admirada: “para conseguir algo assim em nossas
escolas, creio que nós, os espanhóis, teríamos que mudar de temperamento”.26
Mas este contato pioneiro nunca voltou a se repetir nem teve nenhuma
repercussão posterior, o qual deixa aberto muitas interrogações sobre o papel
que estes “exploradores pedagógicos” desempenharam na disseminação das
novas ideias.
A fonte mais objetiva para estudar a tradução, interpretação, adaptação
e apropriação das ideias e métodos da Nova Educação, normalmente, vem
das revistas pedagógicas. Tenho rastreado toda a produção bibliográfica
dedicada monograficamente ao project method, através das dez publicações
mais influentes no panorama educativo espanhol, tanto por sua tradição
quanto por sua afiliação à NEF, pela sua implantação territorial ou pela
aceitação que tinham entre os diferentes coletivos de docentes.27 O formato
destas revistas e a busca de obras resenhadas ou mencionadas nelas tem me
proporcionado uma amostra de 91 trabalhos – nove livros, seis capítulos e
76 artigos – que fundamentaram documentalmente minhas reflexões sobre
o tema.
A segunda fase da recepção do método de projetos na Espanha
corresponde à tradução. Os primeiros artigos que surgiram sobre este
sistema se baseavam em três fontes exclusivas de informação: os livros
norte-americanos de Stevenson e Margaret Wells28 (uma das teses doutorais
26. Archivo de la Junta para Ampliación de Estudios (JAE); 103/797 e Juana Moreno de
Sosa. El “project method”, Madrid, 1922; Archivo JAE, M-122.
27. As revistas pedagógicas estudadas são as seguintes: Boletín de la Institución Libre de
Enseñanza (1915-1936); Revista de Pedagogía (1922-1938); La Escuela Moderna (1915-1934);
Revista de Escuelas Normales (1923-1936); El Magisterio Español (1915-1936); El Magisterio
Nacional (1929-1936); Avante (1929-1936); Escuelas de España (1929-1936); Butlletí dels Mestres
(1933-1938) e Cultura Española (1930-1934).
28. As revistas pedagógicas estudadas são as seguintes: Boletín de la Institución Libre de
Enseñanza (1915-1936); Revista de Pedagogía (1922-1938); La Escuela Moderna (1915-1934);
Revista de Escuelas Normales (1923-1936); El Magisterio Español (1915-1936); El Magisterio
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dirigidas por Kilpatrick) e o capítulo publicado em 1922 pelo professor
inglês John Adams. Este último, que utilizava as mesmas referências
bibliográficas, marcou as pautas do discurso pedagógico hegemônico na
Espanha em torno do método de projetos: a única definição conhecida foi
a de Stevenson, louvando sua forma de introduzir os projetos no currículo
escolar como apoio às disciplinas já existentes. Todavia, foi considerado
inaplicável o modelo de Wells, que organizava todo o currículo da escola
primária em grandes projetos.29 A identificação com modelos curriculares
conhecidos – concentrações e centros de interesse – esteve presente desde
as primeiras publicações, estimulada por um exemplo publicado na obra
de Stevenson que foi amplamente reproduzido.30 O artigo que ofereceu o
discurso pedagógico mais original, ainda que teve pouca divulgação, foi o
do professor cubano Alfredo M. Aguayo, quem se baseou, não só nas três
fontes habituais, como também nas publicações do grupo da Universidade
de Columbia, de Kilpatrick até Bonser. Aguayo apresentou-os como um
grupo unido pela ideia da intencionalidade infantil - “no ensino por projetos,
a criança concebe, prepara e executa seu próprio trabalho, e o trabalho do
professor se reduz a guiar discretamente o educando” - enquanto silenciou
ou desprezou aos que pretendiam destacar os aspectos sociais - “não falta
aquele para o qual a característica típica do projeto escolar é o trabalho em
cooperação, a atividade socializada do aluno.”.31
Das trinta e três publicações estrangeiras divulgadas nas revistas
espanholas, dezessete reproduziram exclusivamente partes do livro de
Stevenson, na maioria das vezes plagiando ou ocultando sua autoria. Tal
infração só pode ser entendida em um contexto como o espanhol, no qual
havia vários grupos desejosos de assumir o controle nacional da Nova
Educação, através do domínio do mercado editorial e de serem os primeiros
Nacional (1929-1936); Avante (1929-1936); Escuelas de España (1929-1936); Butlletí dels Mestres
(1933-1938) e Cultura Española (1930-1934).
29. John Adams, “The Project Method”, em Modern developments in educational practice
(London: University of London, 1922), 227-248.
30. Ángel Rodríguez Mata, “Un nuevo método de enseñanza: el project method”, Revista
de Pedagogía, n. 18 (1923): 206-211.
31. Alfredo M. Aguayo, “El método de proyectos”, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza,
n. 777 (1924): 353-360.
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a publicar a obra que se converteria em ícone espanhol dessa inovação.32
Em 1925, quando o project method recebeu sua “aprovação” no mercado
pedagógico transnacional da Nova Educação - presença no congresso de
Heidelberg, louvores de Ferrière e de Bovet -, as editoras espanholas se
apressaram em publicar a obra correspondente. Somente eram conhecidas
as de Stevenson e Wells e esta segunda parecia uma reforma muito radical,
mas que, finalmente, foi traduzida e publicada em 1929. 33 O objetivo era
redigir um livro com a denominação mágica de “método de projetos” e foi
escrito da seguinte forma: o primeiro capítulo era a tradução literal de John
Adams, que não foi citado; o quarto foi feito a partir de outra tradução do
oitavo capítulo de Stevenson, que era mencionado de passagem; e o segundo
e o terceiro plagiavam longos parágrafos da dita obra, geralmente com as
opiniões de outros autores.34 No título não foram mencionados os nomes
de Adams e Stevenson, nem o realizador dessa obra mal concebida, ainda
que alguns tenham atribuído sua autoria a Fernando Sáinz,35 o inspetor que
mais escrevia sobre o método de projetos e que, em todos os seus trabalhos,
sempre pareceu distanciar-se dessa obra. No entanto, a obra mostrou êxito
editorial, com três edições entre 1925 e 1928, possivelmente porque ofereceu
uma variedade de exemplos práticos de projetos que, junto a numerosa
seleção de definições, dava a possibilidade a cada educador de encontrar
seu próprio caminho de experimentação metodológica.
A análise do restante das traduções estrangeiras nos permite apontar
três conclusões. Em primeiro lugar, a escassa produção norte-americana
que foi traduzida para o castelhano, inclusive, parece que ninguém usou
diretamente o artigo de Kilpatrick nem o livro de Collings. Em segundo
lugar, dá a impressão de que estes artigos chegavam às revistas espanholas
depois de publicados em alguma revista latino-americana, que, geralmente,
nem era mencionada. E, finalmente, a partir de 1927 nota-se uma mudança
na orientação de algumas dessas publicações: as dos representantes da “alta
32. Pozo, “La Escuela Nueva en España”, 344-345.
33. Margaret Elizabeth Wells, Un programa escolar desarrollado en proyectos (Madrid:
Revista de Pedagogía, 1929).
34. Método de proyectos (Madrid: La Lectura, 1925).
35. Escuelas de España III, n. 2 (1931): 118.
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pedagogia” espanhola, Revista de Pedagogía e Boletín de la Institución Libre de
Enseñanza, concordaram em realizar uma linha editorial na qual, embora o
projeto fosse definido como “atividade intencional” e se falava da importância
do surgimento dos interesses espontâneos da criança, também incluiu a
exigência de que fosse levantada pelos professores, como uma nova forma
de organização curricular baseada na colaboração com a comunidade. “O
propósito - chegou-se a dizer - significa nada menos que o processo pelo
qual se torna uma pessoa, e realizado coletivamente, torna-se o processo
democrático.”36 O artigo de Marie Butts, que apontava nesta direção, foi
publicado em três ocasiões. 37
Parece que em 1927, alguma network pedagógica espanhola tentou
converter o método de projetos no método “nacional”, que contribuiria
com a formação do caráter e permitiria converter as jovens gerações em
bons democratas através das práticas escolares nas quais se enalteciam os
valores sociais. É claro que este objetivo nunca foi claramente expressado,
mas há muitos indícios que permitem tornar esta hipótese coerente. A seção
espanhola da NEF foi estabelecida em 1927, em torno da Revista de Pedagogía,
e os maiores fomentadores do “método de projetos” – Lorenzo Luzuriaga,
Fernando Sáinz e Margarita Comas – foram três de seus dirigentes e membros
mais representativos. Luzuriaga já havia apontado a importância de estimular
o espírito de solidariedade e cooperação da escola, como forma de combater
o denominado “individualismo hispânico”, que conduzia à agressividade e à
violência.38 Portanto, não é uma casualidade que no congresso de Locarno,
celebrado nesse mesmo ano e no qual participava pela primeira vez, tenha
escolhido como tema “a pedagogia de grupo” e apresentado o método de
projeto como mais adequado para realizá-lo. Este discurso começou a penetrar
o ambiente político e social espanhol, no qual, ainda que estivesse vivendo
36. “La escuela y la sociedad en el método de proyectos”, Boletín de la Institución Libre de
Enseñanza, n. 806 (1927): 138 e “Sobre el «método de proyectos»”, Revista de Pedagogía,
no. 64 (1927): 199.
37. Marie Butts, “Los centros de interés, los «proyectos» y la simplificación del empleo del
tiempo”, 390-396. Também publicado em Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, n.
848 (1930): 353-357 e Cultura Española, n. 91 (1933): 9-11. Neste último artigo foi informado
que constava na revista Enciclopedia de Educación de Montevideo.
38. “El trabajo por grupos”, Revista de Pedagogía, 56 (1926): 366.
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uma ditadura militar, muitos grupos de intelectuais tinham em mente o
projeto republicano, que ocorreria finalmente em 1931, e no qual a escola
ocuparia um papel fundamental para alcançar a transformação social.
O inspetor granadino39 Fernando Sáinz e a professora da Escola
Normal de Tarragona Margarita Comas foram encarregados de interpretar
e adaptar o “método de projetos”, inclusive chegaram a preparar exemplos
práticos pensados para sua implantação na escola espanhola. Eles foram os
construtores de uma ideia de projeto que se pretendia fosse acessível aos
professores e que os entusiasmasse a ponto de quererem aplicá-la em suas
aulas. A obra de Fernando Sáinz manifestava o desejo de ser considerada
como “baixa pedagogia”: apenas mencionava Dewey, embora apontasse que
experimentou os projetos em sua Escola Laboratório da Universidade de
Chicago; evitava os fundamentos científicos, porque o método não contribuía
com novas ideias; foi inventada uma classificação de projetos mais adequada
à realidade escolar espanhola que as de Stevenson e Kilpatrick; descreveu
formas de ensaiá-los nas escolas, adaptando-os aos horários e ao currículo já
existentes, optando por projetos curtos, deixando a iniciativa e o controle nas
mãos do professor e, especialmente, formando grupos de trabalho dentro da
aula, de acordo com a ideia de Luzuriaga; contribuiu com várias sugestões de
atividade e definiu a que, em sua opinião, era a maior vantagem: “o método
de projetos, com sua ideia fundamental de trabalho em comum, destacando
a personalidade do grupo em relação ao indivíduo, que nem por isso deixa
de ter oportunidade de se manifestar, corrige o individualismo egoísta da
criança, seu egocentrismo, que aspira a não dar nada e que lhe deem tudo”.40
Sáinz e Comas elaboraram duas séries de exemplificações pensadas para
escolas rurais e urbanas. A primeira organizava a atividade educativa em
torno de um campo ou fazenda anexa à escola,41 enquanto a segunda fez
um apanhado de muitos projetos, alguns adaptados de experiências norte-

39. N.T.: granadino refere-se ao nascido em Granada, cidade espanhola.
40. Fernando Sáinz, El método de proyectos (Madrid: Revista de Pedagogía, 1928), 66.
41. Fernando Sáinz, El método de proyectos en las escuelas rurales (Madrid: Revista de
Pedagogía, 1931), 7-8.
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americanas e outros inventados pela própria Comas, que poderiam integrar-se
no programa de cada disciplina.42
Fernando Sáinz e Margarita Comas realizaram uma adaptação do
project method na qual desapareceu qualquer rastro de paidocentrismo e
a orientação socializadora se converteu no enfoque dominante. O método
de projetos era a peça de uma engrenagem mais complexa, na qual a escola
era considerada como “comunidade embrionária” e refletia “uma visão
democrática da vida”.43 Dewey aparecia como o único fomentador desta
ideia e inventor do método, representante do caminho seguro para chegar à
democracia social. Sem dúvidas, as obras de Sáinz e Comas foram conhecidas,
citadas abundantemente e influenciaram os professores que trabalharam com
projetos, pois quase todos experimentaram alguns dos exemplos propostos
por estes autores, e destacaram os valores de solidariedade que promoviam,
o que “contribui em corrigir o egocentrismo tão acentuado na criança ao
mesmo tempo que deixa marcas de sua personalidade”.44
Das 58 produções espanholas localizadas sobre o método de projetos, 47
foram escritas por professores, os quais descreveram as aplicações práticas
realizadas em suas escolas. Portanto, podemos falar de um processo de
apropriação do método de projetos por parte do magistério espanhol cuja
rapidez se explica por várias razões. Em primeiro lugar, era relativamente
fácil integrar um projeto na organização curricular já existente, como uma
atividade a mais, como parte do programa de uma disciplina ou como uma
experiência que tinha tempo determinado ou se desenvolvia em momentos de
ócio, e a literatura pedagógica proporcionou muitas soluções para incorporar
os projetos nas estruturas escolares tradicionais. Em segundo lugar, a própria
indefinição e elasticidade do projeto permitia uma variedade de significados,
com os quais se aplicaram atividades como os trabalhos manuais ou as
excursões, naquele momento novidades e agora, ao receber uma nova
denominação e uma certa mudança de orientação, voltavam a estar na
42. Margarita Comas, El método de proyectos en las escuelas urbanas (Madrid: Revista de
Pedagogía, 1931).
43. Fernando Sáinz, Las escuelas nuevas norteamericanas (Madrid: Revista de Pedagogía,
1928), 21.
44. Severiano Resa Pascual, El Método de Proyectos en una Escuela española (Gerona:
Dalmáu Carles, Pla, 1935), 32.
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moda, numa espécie de “renovação da inovação”. Em terceiro lugar, o projeto
acabou por ser a evolução natural das metodologias testadas anteriormente,
como os centros de interesse, oferecendo outras vantagens como uma maior
iniciativa e criatividade do professor para elencar as atividades motivadoras
que achassem mais convenientes. E, finalmente, o projeto permitiu a um
grupo muito pequeno de professores somar-se à “alta pedagogia”, quer dizer,
produzir conhecimento pedagógico ou, nas palavras dos próprios docentes,
fazer “a pedagogia da escola primária”.45
Em setembro de 1936, uma revista catalã publicou uma enquete sobre
o método de projetos, não só para conhecer as pautas seguidas em sua
aplicação, como também os resultados, medidos em termos de conhecimentos
adquiridos pelos alunos.46 O questionário mostrava uma clara preocupação
com a eficiência e com as conquistas, a mesma preocupação que manifestava
o artigo norte-americano de Harry L. Tate publicado na mesma data. Além
das fronteiras, os educadores de todo o mundo se reconheciam nesses espaços
de tradições compartilhadas, nos quais qualquer inovação acabava sendo
vampirizada pela academia.

45. David Bayón, “Métodos nuevos. Detractores y defensores”, Escuelas de España, n. 8
(1934): 37.
46. “Assaigs del mètode de projectes”, Butlletí dels Mestres, n. 152 (1936): 187-188.
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CAPÍTULO 10

Esforços para uma educação nova em São Paulo:
discursos e marcas na definição do cinema
educativo (1920-1930)

Ariadne Lopes Ecar
Fernanda Franchini

Introdução
No decorrer da década de 1920, o Brasil, assim como outras nações do
mundo, foi marcado por um conjunto de debates e iniciativas em favor da
modernização em termos políticos, econômicos e culturais. As premissas
das transformações eram o rompimento com as políticas oligárquicas, o
crescimento industrial, a ampliação do comércio, a urbanização, assim
como o refreamento das tensões sociais. Entre os diversos campos de ação,
existiam as propostas para uma Escola Nova que “passou a significar os
esforços de renovação do sistema escolar e da ruptura simbólica com as
antigas estruturas educativas.”1 Desse modo, a educação, se dotada de todos os

1. Diana Vidal, “80 anos do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova: questões para
debate”, Educação e Pesquisa 1 (2013): 582.
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recursos necessários, era consensualmente vista como um caminho possível
para a solução de muitos dos problemas sociais.
Consolidado a partir de 1927 como política pública, com a reforma
empreendida por Fernando de Azevedo no Distrito Federal (Rio de Janeiro),
o “escolanovismo” foi ganhando espaço nas discussões sobre o ensino dito
tradicional, livresco e distante da realidade dos alunos. Sua maior expressão
ficou eternizada numa das declarações mais conhecidas na História da
Educação Brasileira, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932,
por vezes tomado como marco inicial das novas práticas. O movimento
reuniu educação e política ao pretender a “renovação do sistema público”
incentivando reformas no âmbito municipal e estadual.2 Ao longo dos
anos 1930, tais discursos dos educadores mesclaram-se às promessas de
renovação política de Getúlio Vargas que sustentaram o golpe político3, já
que anunciavam os novos preceitos como única alternativa para os “males
educativos.”4
O recurso da imagem em movimento vinha sendo incorporado à cultura
brasileira como entretenimento desde o século XIX. No entanto, nos anos de
1910, havia também iniciativas para os usos desse recurso no campo científico
e consequentemente o interesse pela utilização na educação. Roquette Pinto
organizou a captação de imagens dos indígenas da etnia Nanbikuara, na
chamada Expedição Rondon, cujos filmes científico-etnográficos passaram a
compor a filmoteca do Museu Nacional (RJ).5 Na mesma década, Venerando
da Graça, professor no Rio de Janeiro, lecionava na escola primária utilizando

2. Ibid.
3. Essas relações se tornam mais complexas ao longo das duas décadas seguintes, principalmente depois do início da ditadura varguista a partir de 1937 (“Estado Novo”). Esses
momentos já são bastante explorados, e ainda suscitam novas pesquisas, pela historiografia
da educação brasileira.
4. “O Manifesto dos Educadores da Escola Nova”, 1932.
5. De acordo com Bruzzo, as exibições no Museu podiam ser solicitadas pelas escolas. Além
disso, foi organizado um “Serviço de Assistência ao Ensino que contava com um conjunto
de diapositivos sobre ciências naturais, vendidos a preço vantajoso, e providenciou a construção de projetores ‘tipo escolar’ a custo menor do que os modelos de mercado”. Cristina
Bruzzo, “Filme ‘Ensinante’: o interesse pelo cinema educativo no Brasil”. Pro-Posições 15,
n. 1, jan.abr. 2004: 161.
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“fitas de ensino”6, e Jonathas Serrano, professor do Colégio Pedro II, já havia
escrito7 em favor dos possíveis usos do cinema na escola.8 Em São Paulo, a
empresa de Francisco Serrador, atendendo ao pedido de um lente da Escola
Normal, organizou sessões para os alunos.9.
As relações entre cinema e educação constituem um campo vasto a ser
explorado, no que diz respeito aos primeiros usos desse recurso, dentro e fora
das instituições de ensino no Brasil, no início do século XX. Os primeiros
esboços dos educadores em relação ao cinema apresentavam-se nas críticas
moralizantes aos filmes que eram exibidos nas salas de cinema, entendidos
muitas vezes como “deseducativos”. Todavia, na medida em que foram
formalizadas as propostas de reformas, o desejo de inserção do cinema no
cotidiano das instituições de ensino passou a ser defendido com maior força,
sendo definido, então, o que seria compreendido como “cinema educativo.”10
De acordo com Vidal11, os educadores reformistas brasileiros dos anos
1920, com destaque para Fernando de Azevedo, enfatizavam um “ensino
baseado na experiência, em oposição ao ensino verbalista”. Sendo assim, a
imagem projetada, ao aproximar-se da vivência dos fatos, tornava-se mais
atrativa do que tão somente os relatos do ensino tradicional. Na visão de
Lourenço Filho12, o cinema na escola poderia contribuir “para contrabalancear
os maus effeitos do cinema comum”, pressupondo gêneros de filmes específicos
para uso em sala de aula.

6. Joaquim Canuto Mendes de Almeida, “O Cinema na Educação”, Escola Nova 3, n. 3
(julho 1931): 189.
7. Nas publicações: Epitome da História Universal (1913) e Methodologia da Historia na
Aula Primária (1917).
8. Francisco Venâncio Filho e Jonathas Serrano, “O Cinema Educativo”, Escola Nova 3, n.
3 (julho 1931): 161.
9. Vicente de Paula Araújo, Salões, Circos e Cinemas de São Paulo, (São Paulo: Ed. Perspectiva,
1981), 187.
10. A revista pedagógica paulista intitulada “Escola Nova” dedicou em 1931 um número
especial ao tema do “Cinema Educativo”. No prefácio desse número, Lourenço Filho (que era
o Diretor Geral de Ensino de São Paulo) afirma que as três principais instituições escolares
utilizadas para “mudar a educação de antanho” seriam as “associações de paes e mestres”,
as “bibliotecas escolares” e o “cinema educativo” (Escola Nova 3, n. 3, julho 1931: 144).
11. Diana Gonçalves Vidal, “Cinema, Laboratórios, Ciências Físicas e Escola Nova”, Cadernos
de Pesquisa Fundação Carlos Chagas, São Paulo, n. 89, (1994): 24.
12. Lourenço Filho, “Introdução”, Escola Nova 3, n. 3, (julho 1931): 141.
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Neste trabalho, cabe destacar que os ideais “escolanovistas” em voga
no Brasil na década de 1920 fundamentaram-se no intercâmbio de ideias
que circulavam por meio de conferências e congressos internacionais e de
publicações provenientes de outros países. O próprio impulso modernizador
era algo presente em outras nações, definido, principalmente, depois do fim
da Primeira Guerra Mundial. Movimentos dedicados a uma renovação nas
práticas de ensino tinham a escola como uma instituição fundamental para
uma reestruturação da sociedade em muitos países. Desse modo, diversos
temas, dentre os quais o cinema como um recurso educativo, eram defendidos
por intelectuais e educadores.
Estabelecemos como recorte temporal o final dos anos 1920 e início
dos 1930, e espacial, a cidade de São Paulo. Inicialmente, apresentamos as
principais críticas dos educadores a respeito dos filmes exibidos nas salas de
cinema compreendendo os contextos sociais e culturais referentes ao processo
de crescimento urbano. Em seguida, estabelecemos como objetivo principal
levantar as apropriações das ideias vindas de fora do país (principalmente,
da França, dos Estados Unidos e da Itália) e a instalação da “Exposição
Preparatória do Cinema Educativo” que ocorreu na cidade de São Paulo em
1931. O evento pretendeu dar visibilidade às marcas Kodak, Zeiss Ikon, Agfa
e De Vry, e foi importante para divulgação do escolanovismo, repercutindo
na possibilidade de formação de uma possível rede internacional de comércio
de produtos.

Tensões sociais na modernidade e o cinema “deseducativo”
A cidade de São Paulo passou, ao longo dos anos 1920 e 1930, por
um intenso processo de urbanização. Os investimentos de capitais na
industrialização13 levou a um acelerado crescimento demográfico, tornando
a cidade “uma das mais cosmopolitas da América”. Nesses anos, São Paulo
ganhou um novo ritmo com a “disseminação das práticas de esportes, a
entrada na cidade de diversões mecânicas, dos cinemas, dos automóveis e
aviões e as turnês de grandes artistas”. Por outro lado, passaram a ser expostas
13. Oriundos da cafeicultura e aplicados para substituir as importações de produtos industriais prejudicadas durante a Primeira Guerra Mundial.
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uma série de questões sociais, o intenso aumento da população e falta de
políticas voltadas para a infraestrutura urbana levaram a problemas como
a demanda por moradia, inflação no preço dos alimentos e momentos de
carestia. Essas questões refletiram-se nos movimentos em favor de melhores
condições de vida, principalmente por parte dos proletários e da pequena
burguesia.14
O cinema tornava-se um dos principais equipamentos culturais que
simbolizavam a modernização da cidade. A industrialização do cinema
nos Estados Unidos e a sua “invasão sobre a urbe paulistana, associada às
mudanças urbanas advindas do processo de modernização” tornaram a cidade
e as suas salas de cinema símbolos da modernidade e do cosmopolitismo.15
Nos anos 1920, as salas de exibição passaram a atrair a elite e a classe média,
principalmente depois da entrada das filiais de companhias estadunidenses
com seus cinemas ornamentados, de estrutura mais moderna que buscavam
se adequar aos novos padrões mundiais desenhados a partir dos grandes
estúdios estadunidenses. Inclusive, a frequência do público feminino e
infanto-juvenil aumentara com essas mudanças. Concomitantemente,
continuaram a expandir-se as salas nos bairros operários com um crescente
número populacional. As salas desses bairros recebiam um grande público,
chamando a atenção dos empresários do ramo da exibição.16
De modo geral, as salas higiênicas e adornadas instaladas no centro
de São Paulo recebiam, principalmente, as pessoas elegantemente trajadas.
Recorria sobre os bairros uma preocupação manifesta com a reunião de
grupos, circulação de ideias e o fortalecimento dos movimentos operários.17
Todavia, o encontro das classes sociais nesses espaços também era algo
inevitável.18 Em vista do público diversificado que passava a ter acesso ao
14. Raquel Rolnik, Territórios em conflito: São Paulo: espaço, história e política. (São Paulo:
Três Estrelas, 2017), 28-35.
15. Paula Freire Santoro, A relação da sala de cinema com o espaço urbano em São Paulo: do
provinciano ao cosmopolita (Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, 2004): 97.
16. Sheila Schvarzman, Salas de cinema em São Paulo nos anos 1920: diferenciação social
e gênero no imaginário crítico 8: 56-62. Escritos, 8 Fundação Casa de Rui Barbosa, (2014).
17. A polícia paulista foi criada em 1924.
18. Por mais que críticos defendessem a criação das salas do Centro e a segregação, o
encontro dos diferentes grupos sociais era inevitável em São Paulo. Otávio Gabus Mendes
assim afirmou, na revista Para Todos (04/07/1925): “Não me interessa a desarmonia (entre
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cinema nos anos 1920, críticos e educadores tratavam então, dos possíveis
efeitos que os filmes poderiam causar na sociedade. Isso se constitui como
um primeiro passo para a definição de um cinema que fosse dedicado à
instrução e ao ensino inserido nas instituições educativas.
De acordo com Morettin19, Lourenço Filho foi um dos primeiros
educadores a tratar dos efeitos morais do cinema e colocar a necessidade de se
determinar ações concretas para o desenvolvimento de um cinema educativo
no país. Em conferência internacional proferida em Havana - Cuba, no ano
de 1927, afirmou, inclusive, que o “surgimento de pequenas organizações
criminosas de meninos, de São Paulo, como no interior do Estado, [estavam
sendo] todas ellas inspiradas no exemplo vivo do cinematographo”.
A revista Escola Nova, de julho de 1931, dedicou seu número 3, volume
III, à temática do Cinema Educativo, após a “Exposição Preparatória do
Cinema Educativo” realizada no final de junho do mesmo ano.20 No editorial,
Lourenço Filho iniciou argumentando sobre a resistência humana a coisas
novas, dando exemplo da imprensa, que ao ser criada, foi tomada como
“diabólica” por disseminar “más ideias” e “contaminar as almas”. Em sua
opinião, estava ocorrendo o mesmo com o cinema, visto que a imagem em
Serrador e as companhias cinematográficas), questão monetária sem dúvida, o que sei é
que para assistir a um filme Serrador ou Fox era preciso aos que moravam no centro da
cidade ou em bons bairros, darem uma nada confortável passeata à bond (g.d.a), de uns
40 minutos no máximo. É um absurdo. [...] Mais uma vez, Serrador & Cia. no olho da rua,
ou melhor, no Brás, de novo e mais uma vez, o público seleto precisando andar muito e
arriscar os ouvidos às inconveniências para assistir filmes dos ditos senhores” Schvarzman,
“Salas de cinema em São Paulo nos anos 1920”, 58). Guilherme de Almeida, em artigo no
jornal O Estado de S.Paulo (16/06/1927), trata desses encontros do seguinte modo: “[...] tanto
o engraxate que se introduz sorrateiro e invisível nas arquibancadas barulhentas, como a
orquídea moderna de pérolas enrosca como uma jóia no estojo aberto das frisas: - todas
essas classes sociais se achatam numa homogeneidade rara” (Carla Miucci Ferraresi, “Papéis
normativos e práticas sociais: o cinema e a modernidade no processo de elaboração das
sociabilidades paulistanas na São Paulo dos anos 20”. Tese de doutorado. História Social.
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Universidade de São Paulo, 2007: 173.
19. Eduardo Victorio Morettin, “Cinema educativo: uma abordagem histórica”, Comunicação
& Educação 4, 13-19, (1995): 14.
20. Editorial e artigos foram assinados por Lourenço Filho (Diretor Geral do Ensino); J. O.
Orlandi (Professor adjunto do Grupo Escolar Maria José e membro da Comissão de Cinema
Educativo); Jonathas Serrano (Professor do Colégio Pedro II e docente da Escola Normal do
Rio de Janeiro); Francisco Venâncio Filho (Docente do Colégio Pedro II e da Escola Normal
do Rio de Janeiro); Canuto Mendes de Almeida (Promotor Público de Tatuí); e Galaor N.
de Araújo (Inspetor distrital na Capital, membro da Comissão do Cinema Educativo).
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movimento vinha sendo utilizada nas instituições escolares. Como educador,
estava convicto de que o cinema poderia ser aproveitado como um eficiente
recurso didático, possibilitando aos alunos ampliarem seus conhecimentos.
Numa aula de Geografia, os alunos poderiam “transportar-se” a longas
distâncias conhecendo “costumes, habitações, processos de trabalho, flora
e fauna de todas as regiões do globo”21, presenciando a “quase” realidade
dos acontecimentos.
Com seu discurso, Lourenço Filho focava também na economia do
tempo, categoria importante para a amplificação e introdução de novos
conteúdos nos programas escolares. O Diretor de Ensino argumentava que
“Com o auxilio da microphotographia póde ainda apresentar, de uma só
vez, a toda uma classe, sob fórma commoda e atraente, factos que, de outro
modo, só o pesquisador paciente e avisado logrará descobrir debaixo das
lentes de um microscópio”22, podendo ser aproveitado, também, nas aulas de
ciências físicas, higiene e biologia, ou seja, com fim meramente educativo.
Mas, para Lourenço Filho, o que significava cinema educativo? Pela sua
exposição na revista Escola Nova23 o cinema educativo seria uma película
feita com intenção de ensinar, oferecendo preceitos morais e estéticos com
o intuito de mudar a forma de vida em sociedade.
Para o educador paulista, além da instrução e da educação, o cinema
contribuía para o cooperativismo escolar e para a projeção social da escola,
dessa forma, os pais poderiam conhecer melhor o ambiente de aprendizagem
formal dos filhos, aproximando-se de suas atividades. O tom otimista com
que Lourenço Filho terminou a introdução, mostrou uma nova forma de
compreensão do aparelhamento escolar e da contribuição da educação como
base da sociedade. Nesse caso, o cinema educativo só teria a contribuir para
a estruturação moral e intelectual para um “novo tempo”, o da Escola Nova.
Como vimos na revista paulista, havia uma preocupação de o cinema ser
usado para outros fins que não o da educação ou do entretenimento. Sobre
o assunto, encontramos a expressão “cinema deseducativo”, em diferentes
jornais.
21. Lourenço Filho, “Introdução”. Escola Nova 3, n. 3 (julho 1931).
22. Ibid.
23. Ibid.
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O primeiro, Diário de Notícias, destinava um espaço chamado de “Página
de Educação” para divulgar assuntos referentes à área pedagógica desde
1930. Cecília Meireles escreveu na coluna diária denominada “Comentário”,
durante os três anos da publicação da Página, atuando como porta-voz do
escolanovismo.24
O “Comentário”, do dia 31 de outubro de 1931, tem como título “Cinema
Deseducativo”. Cecília Meireles iniciou seu texto tecendo elogios às películas
“bem aproveitadas” pelos educadores em suas aulas, com o fito de oferecer
aos alunos “novos horizontes” em assuntos diversos, permitindo a aquisição
de cultura de forma mais rápida do que “nas letras numerosas e nem sempre
vividas nos livros”. Em sua visão, a escola sabia aproveitar o cinema como
recurso imprescindível e de importância “cada vez mais comprovada”, no
entanto, o problema que a autora apresentava se relacionava ao cinema
“fora da escola” com “aspectos nefastos [...] porque tudo quanto cá fora
contradiz a escola é uma arma insidiosa devastando o trabalho árduo e serio
dos professores conscientes. A vida que se oppõe a escola é um atentado
dos adultos contra a infancia e a adolescencia em formação”25. Nesse caso,
Cecília Meireles criticava a oferta de filmes que circulavam comercialmente
e que não tinham compromisso com o ato de educar. Em seu entendimento,
os governos deveriam atentar para o fato de que “a rua e o lar” destruíam
o trabalho da escola e não deveriam permitir a circulação de determinadas
películas.
A autora prossegue dizendo que recebeu, de um “assíduo leitor”, a
denúncia sobre dois filmes comerciais, juntamente com recortes de jornais e
suas respectivas propagandas. A chamada do primeiro filme dizia o seguinte:
“Se o marido ganhava 1.000 dóllares por mez, como poderia ella usar vestidos
e joias que custavam 10 vezes mais? A explicação desse mystério da vida
das grandes cidades tereis neste film”. Cecília Meireles argumentou que as
mulheres seriam capazes de produzirem “com seu trabalho” o valor dos
vestidos e joias, e que, ainda assim, não seria a forma mais interessante
de “empregar o resultado sadio do trabalho”. As sugestões do filme, dizia
24. Marcus Vinicius da Cunha e Aline Vieira de Souza, “Cecília Meireles e o temário da
escola nova”, Cadernos de Pesquisa 41, n. 144 set./dez, (2011).
25. Cecília Meireles, “Comentário Cinema Deseducativo”, Diário de Notícias, Out. 31, 1931.
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a autora, poderiam influenciar “cabecinhas malucas que andam por este
mundo sem saber ainda por que”. O posicionamento de Cecília Meireles
colocava em pauta o trabalho da mulher e seu sustento, numa época em
que o discurso médico-educacional reforçava a visão da mulher-mãe-do lar.
A autora via a possibilidade de uma mulher sustentar-se financeiramente
sem a ajuda masculina. Outro ponto é a problematização da aquisição de
objetos considerados fúteis, como vestidos e joias, e a empregabilidade do
dinheiro em algo útil. Na perspectiva de Cecília Meireles, o salário deveria
ser empregado de forma racional.26
O outro filme fazia uma chamada “lamentável”, lançando a pergunta:
“Como caçar maridos milionários?”. Cecília Meireles pontuou, ironicamente,
que este filme deveria ser continuação do primeiro. Ao final da coluna,
a colunista questionou a comercialização de filmes deseducativos, pois
poderia influenciar o comportamento da sociedade: “No dia em que não
se annunciarem films ambíguos não haverá mais films ambíguos no cinema.
No dia em que não se contar a história dos crimes, como quem faz romance
em fascículos, o número de crimes immediatamente diminuirá.”27
No Correio da Manhã e na Gazeta de Notícias encontramos notícias sobre
o Primeiro Congresso Católico de Educação realizado entre os dias 20 e 27
de setembro de 1934, pela Confederação Católica Brasileira de Educação.28
De acordo com a Revista Brasileira de Pedagogia, o congresso tinha por
objetivo principal “estudar os problemas educacionais à luz da doutrina
católica e firmar as bases da política educacional católica.”
Em ambos os jornais, as notícias estavam ao lado de outras sobre
construção de cinemas e divulgação de filmes novos. As notícias divulgaram
as pautas estabelecidas para discussão nas comissões do Congresso, e um
dos assuntos recorrentes era a organização de uma frente católica que
pudesse confrontar o escolanovismo. Interessante perceber que havia sujeitos
que circulavam nos grupos católicos e escolanovistas, como o professor
26. Ibid.
27. Ibid.
28. Rodrigo Mota Narcizo, “Ministro de Deus, Portador da Luz”: Ações e discursos católicos
de modelação docente na década de 1930 (Dissertação de Mestrado, Universidade do Estado
do Rio de Janeiro, 2008), 65.
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Jonathas Serrano, que fez uma moção em uma das plenárias “concluindo
pela incapacidade educadora do laicismo”29, aprovada pelos congressistas.
Serrano não era opositor ao movimento renovador, mas um entusiasta da
convergência entre catolicismo e escolanovismo.
Em seguida à moção, Jonathas Serrano tomou a palavra, momento em
que leu as conclusões da tese de Aprigio de Carvalho Junior sobre “o cinema
como factor educativo.”30 Diante dos aspectos negativos e positivos da questão,
Serrano deu a palavra final atribuindo ao cinema a função educativa podendo
ser utilizado de forma positiva. Na comunicação, relembrou sua passagem
pela Comissão de Censura Cinematográfica e a atuação no convênio realizado
entre exibidores de filmes e Ministério da Educação, terminando com outra
moção, “propondo que quanto antes, no Brasil, a exemplo do que já se fez
nos Estado Unidos, se institua uma ‘Liga da Decência’”31, argumento que,
de acordo com o jornal, foi “amplamente aplaudido”.
Das conclusões apresentadas sobre a tese de Aprigio de Carvalho Junior,
Serrano expôs os seguintes pontos a serem observados pela Confederação
Católica Brasileira de Educação:
I – É de urgente necessidade utilizar o cinema na obra educativa e
impedir que se torne factor cada vez mais perigoso de corrupção de
costumes. II - A censura cinematográfica é uma necessidade social
e deve ser orientada num sentido educativo. III- É indispensável
que as autoridades competentes tornem praticamente efficaz as
censuras cinematográficas, usando das sancções legaes contra os que
desrespeitarem as prohibições impostas. IV- A iniciativa particular
pode e deve contribuir para o combate ao cinema deseducativo ou
corruptor. V- É de alcance apreciável a colaboração da imprensa e
do radio na obra do civismo educativo, orientando imparcialmente
o público a respeito do valor não só artístico, mas sobretudo moral,
de cada um dos films exhibidos nos diversos cinemas da capital e nos
Estados. VI- É desejável que as creanças de menos de 6 annos não sejam
29. “Primeiro Congresso Catholico de Educação”, (Correio da Manhã, 26 de Set., 1934), 5.
30. Ibid.
31. Ibid.
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levadas a assistir exhibições cinematográphicas, sob pretexto algum.
VII- Nas chamadas “matinées” ou vesperaes infantis e em geral em
quaesquer exhibições destinadas às creanças, devem ser prohibidos
os films de longa metragem, de intensa dramaticidade, pellículas que
exaltam a violência e as aventuras de bandido de quaesquer categoria
(grifo nosso).32

As conclusões expostas por Serrano, aprovadas pela plenária do
Congresso, baseavam-se em questões morais e religiosas com a intenção de
“preservar a pureza” de uma infância idealizada. O item IV chama a atenção
por propor que a iniciativa particular poderia e deveria contribuir para o
combate ao “cinema deseducativo ou corruptor”. Por “iniciativa particular”
entendemos que a conclusão poderia se referir às escolas particulares,
sobretudo as de orientação católica, e a expressão “cinema deseducativo”
fazia uma oposição ao cinema educativo. No entanto, a análise não pode
ser aprofundada visto que não temos referências dos filmes considerados
deseducativos. É oportuno salientar que, no Primeiro Congresso Brasileiro
de Proteção à Infância, em 1922, realizado no Rio de Janeiro, algumas teses
abordavam questões morais de proteção à infância, sugerindo, por exemplo,
a proibição da presença de crianças em quaisquer cinemas33.
Diferentemente de Cecília Meireles, para quem o cinema deseducativo
era aquele disponível fora da escola, as conclusões do Congresso Católico
pareciam apontar para o fato que deseducativo era todo aquele que poderia
corromper costumes, ou seja, o mesmo “problema” visto de formas diversas.
Nesse sentido, cabe lembrar que tanto Meireles quanto Serrano pareciam
comungar com a frase célebre de Oscar Wilde ao dizer que “A vida imita
a arte, muito mais que a arte imita a vida”, e, portanto, o cinema poderia
influenciar drasticamente a vida dos futuros adultos.
No jornal paulista Diário Nacional (28/07/1931) uma crítica escrita
por “João Sem Tela” na página de entretenimento, com o título “Cinema
Educativo”, reflete sobre a permissão de crianças nas sessões de cinemas:
32. Ibid.
33. Hilegonda Maria Dutilh Novaes, “A puericultura em questão”. (Dissertação de Mestrado.
Universidade de São Paulo, 1979).
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Com excepção de crianças de uma determinada idade, todos tinham o
direito de ir ao cinema, não somente divertir-se como também aprender
o que ele encerra e depois estabelecer o critério para a formação de
espíritos que estivessem sob sua guarda. Seria este, a meu ver, o melhor
cinema educativo... Quem ensina, nada deve ignorar. O argumento é
um tanto perigoso, pois que também quem aprende, deve, ao fim do
curso educativo, saber tudo, para estabelecer o critério do bem e do mal.
Dahi a difficuldade em se determinar se o cinema educa realmente um
individuo, quando elle é completamente deseducado [...].

“João sem tela” continuou comentando que o cinema, nos Estados
Unidos, educava somente “agremiações cosmopolitas” radicadas em clubes
que ofereciam programas de “raças e costumes” sem que os sócios deixassem
as poltronas. No mesmo país, o cinema sonoro falado em outra língua
que não a inglesa ganhou apreciadores, pois era uma forma de as pessoas
aprenderem outro idioma. Era considerado “educativo” o cinema falado
em língua estrangeira. Na opinião de “João sem tela” “Nós, certamente,
desaprenderíamos o pouco que sabemos, ao ver e ouvir um filme em
portuguez, a julgar pelo que temos visto e ouvido.”34 Segundo o autor, ocorreu
na Inglaterra uma tentativa de cinema educativo, “perscrutando o espírito
infantil” ao que se concluiu que as crianças daquele lugar gostavam de temas
como assassinatos. “Uma revista americanna publica que as crianças de
Birmingham admiram mais os filmes feitos para espíritos “vividos” do que
qualquer fantasiazinha que as divertisse por alguns minutos.”35 A pesquisa
foi realizada com 1.430 crianças entre 8 e 14 anos que apontaram as seguintes
razões para irem ao cinema: “interesse, excitação, ‘thrills’, passatempo,
divertimento.”
Explicaram os seus “thrills” através das corridas de automóveis, cavallos,
aeroplanos, vaqueiros, brigas e guerras, enquanto o assassínio está
também entre os muito favoritos de ambos os sexos. Das crianças
interrogadas, 780 frequentam o cinema, no mínimo, uma vez por
semana, 184 vão duas vezes por semana e 36, três ou quatro vezes. Diante
34. “Exposição Preparatória do Cinema Educativo”, (Diário Nacional, 28 de Jun., 1931).
35. Ibid.
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de tal estatística, é de se crer que as crianças da cidade de Birmingham
é que sabem compreender o cinema educativo – o que apresenta as
maiores emoções, desde uma “torcida” até uma tragédia. As causas
pouco importam [...]36.

As opiniões se dividiram também na edição especial da revista Escola
Nova.37 Para os autores, o cinema a ser incluído nas instituições de ensino
deveria ir além da recreação. Como exemplo, citamos o texto de José de
Oliveira Orlandi, que argumentava em prol das reconhecidas ambiguidades
do cinema que poderia ser prejudicial e ao mesmo tempo útil. Segundo o
autor, “a escola tomou o cinema para si a fim de o aproveitar no esforço
de reconstrução social e de consolidação da cultura.”38 Assim, o cinema,
principalmente no que tem de educativo, poderia ser um “colaborador
precioso na obra do ensino como novo poder da pedagogia moderna”. Para
o educador paulista, havia uma diferença entre os filmes de “passa-tempo”
(que poderiam ser filmes de Carlitos ou de Harold Lloyd) e os de caráter
pedagógico propriamente dito. Os primeiros poderiam estar presentes em
sessões recreativas39, inclusive servindo como um atrativo para a comunidade,
já os outros serviriam como auxiliar no ensino das disciplinas. Para que
isso se efetivasse no Brasil, no entanto, restava “a exemplo do que procuram
fazer, e fazem outros paizes adiantados, colocar o cinema na escola à mão
do professor.”
Voltando à Lourenço Filho, prefaciador da revista, percebemos que
o objetivo do cinema educativo era incluir na escola brasileira filmes que
tratassem de questões como “sugestões moraes e estheticas”, a fim de “apurar o
gosto pelo arranjo das habitações”, “do vestuário”, da “correcção das maneiras”
e “tornar conhecidas novas formas de trabalho.”40 De acordo com o educador,
sementes estavam sendo lançadas em São Paulo, pela Campanha da Diretoria
de Ensino ao eleger uma comissão para tratar desse assunto (composta por
36. Ibid.
37. Escola Nova, Jul. 1931.
38. José de Oliveira Orlandi, “O Cinema na Escola”, Escola Nova, Jul. (1931): 145-147.
39. De acordo com o mesmo autor, uma vez por semana poderiam ocorrer sessões “leves e
comicas” cobrando-se ingressos cujos valores seriam revertidos para caixa escolar e para
o aluguel de outras fitas.
40. Lourenço Filho, “O cinema na Escola”, Escola Nova, Jul. (1931): 141-144.
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Valêncio de Barros, Galaor de Araujo e José de Oliveira Orlandi), e investir
na compra de aparelhos para 50 estabelecimentos de ensino, além de formar
uma Filmoteca Central e produzir as primeiras fitas. Concluindo o prefácio
da revista, Lourenço Filho lançou a seguinte questão: “Deve demonstrar,
apenas, que a semente foi lançada em terreno propicio e, com oportunidade,
razão porque devemos continuar. A obra a realizar-se é enorme. E si ella
tem sido possível em dezenas de outros paizes, por que não será no Brasil?”.

O Cinema Educativo fora do Brasil
Educadores brasileiros, imbuídos do compromisso de definir o que seria
entendido como Cinema Educativo, buscaram divulgar diferentes iniciativas
ocorridas no exterior, que serviriam como incentivos para ações no Brasil.
Para isso, utilizaram manuais41 e periódicos científicos42 publicados, em sua
maioria, na língua francesa. Essas referências são encontradas na edição
especial sobre a temática da revista paulista Escola Nova, cujo propósito geral
era o de ser um “repositório de informação retrospectiva e contemporânea
da cultura pedagógica mundial”. Baseados em publicações estrangeiras, os
artigos dos educadores brasileiros publicados na revista buscaram apresentar
um histórico do nascimento e das variadas aplicações do cinema educativo
fora do país.
Serrano e Venâncio Filho43, em seu artigo, destacaram que, em 1898, o
médico francês Eugène-Louis Doyen reproduziu uma de suas operações pelo
cinematógrafo, ação surpreendente, “quase um escandalo”, naquele período.
O médico justificava a filmagem dizendo que o registro seria importante
para seu ensino pessoal e de seus discípulos. A ousadia foi considerada
o marco do nascimento do “cinema educador”, mesmo que só depois de
41. Publicados por autores como Georges-Michel Coissac (Le Cinématographe et l’enseignement, 1926), Eugène Reboul (Le Cinéma scolaire et éducateur, 1926), Ernest Coustet (Le
cinéma, 1920), Ernest Savary (Le cinema et l’école, 1925) e Maurice Fallex e Eugène Lasnier
(Enseignement et cinematographe, 1923).
42. Revue Internationale du Cinéme Educateur (produzida por membros do Instituto
Internacional de Cinematografia Educativa, sediado na Itália) Etudes, L’Enseignement
Scientifique, Cinéópse e outros.
43. Francisco Venâncio Filho e Jonathas Serrano, “O Cinema Educativo”, Escola Nova 3,
Jul. (1931):154.
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muito tempo surgiriam de fato os frutos desse empreendimento com fins
ao ensino escolar.
Doyen já havia fotografado as experiências realizadas em seu laboratório
de bacteriologia com ajuda do fotógrafo François Rothier. As imagens em
movimento passaram a ser feitas com ajuda de Clément Maurice. A partir
disso, o médico desenvolveu um método de ensino pelo cinematógrafo que
foi apresentado em muitos países já na primeira década do século XX.44
Serrano e Venâncio Filho45 relembraram que o cinema também foi um recurso
utilizado por Garrigon Lagrange, em 1901, para os estudos de fenômenos
físicos, particularmente ligados à meteorologia. Além disso, no seguimento
desses primeiros experimentos, iniciou-se uma discussão, na França, para
o “emprego da maravilhosa invenção com fins educativos”. Os “apologistas”
eram o professor Coissac46, Jean Bénoit-Lévy que ensaiava seus primeiros
registros cinematográficos, e o político Léopold Bellan, na época, “ex-vice
presidente do Conselho Municipal de Paris”
O cinema escolar foi tema levantado pela professora Bertinot, de Paris,
no Terceiro Congresso Internacional de Educação Familiar (Bruxelas, 1910)47,
como alternativa para uma reforma cinematográfica atenta aos efeitos morais
das películas. De acordo com Venâncio Filho e Serrano48, “a experiência
demonstrára o poder sugestivo da tela e a crescente diffusão de pelliculas
inconvenientes provocava appreensões”. Os educadores brasileiros buscavam
destacar que desde o início a necessidade de ações voltadas à educação
articulava-se aos preceitos católicos com o objetivo de afastar a sociedade
dos possíveis efeitos “negativos” do cinema.

44. Rosana Elisa Catelli, “Coleção de Imagens: o cinema documentário na perspectiva da
Escola Nova, entre os anos de 1920 e 1930”. Educ. Soc, (2010): 605-624.
45. Ibid., 154-155.
46. Fundador da revista Cinéópse (1929).
47. Realizada simultaneamente com a Exposição Universal de Bruxelas. Em artigo, Morettin
examina a presença do cinema nas Exposições Universais de 1893 a 1939 como forma de
celebrar os progressos da tecnologia e da indústria no início com foco no entretenimento e,
principalmente, depois da Primeira Guerra Mundial como meio de comunicação de massa.
Eduardo Victorio Morettin, As exposições universais e o cinema: história e cultura. Revista
Brasileira de História 31, n. 61, 231-249 (2011).
48. Escola Nova, Jul. (1931): 155.
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De acordo com os mesmos educadores, na França, o cinema começou
a ser empregado em cursos públicos como auxiliar no ensino de Geografia
e Ciências Naturais mesmo antes da Primeira Guerra Mundial. Brucker,
professor de História Natural, usava projeções animadas em suas aulas
no Liceu Hoche, em Versalhes desde 1911. Nessa mesma década, o cinema
também foi introduzido na universidade. Em decorrência desses usos,
um decreto e um parecer foram formulados, o primeiro, “para tratar das
applicações práticas do cinematographo no ensino” e, o segundo, questionava
“porque é que o cinema tem tido seus detractores.”49 Os educadores brasileiros
destacaram, mais uma vez, que se tratava de ações voltadas “a perigosa
instigação” provocada pelo cinema.
Em uma comissão extraparlamentar, “Edouard Herriot denunciava
com eloquencia a sugestão criminosa de certas scenas cinematográficas.
Roubos, assassinios, reproduzidos na tela, ficam fortemente gravados na
mente infantil ou adolescente”. Como resultado dessa comissão, a camara
syndical francesa foi convidada a “preparar filmes capazes de estimular os
sentimentos nobres”. Entre os nomes envolvidos com essas propostas estavam
Painlevé, Breton e Leconte. “De então para cá, o progresso realizado em
França e alhures é, sem exageração, maravilhoso.”50
Joaquim Canuto Mendes de Almeida51 destacou duas experiências
parisienses, no “Musée Pedagogique” e na “Coopérative de l’enseignement
par la cinematographie”. O museu tinha uma “cinetheca educativa” e cedia
as fitas produzidas para os institutos de ensino, enquanto a cooperativa
organizava “missões projectoras ambulantes” para escolas situadas em lugares
mais distantes.
Serrano e Venâncio Filho52 afirmam que nos anos seguintes, companhias
cinematográficas francesas como a Pathè e a Gaumont passaram a se ocupar
da produção de filmes educativos em colaboração com editoras como a
Delagrave, Hachette, Larousse, Doin e Gauthiers-Villars. Assim os professores
49. O decreto de 1916 resultava de um projeto do ex-ministro J. L. Breton, e o parecer foi
desenvolvido por Auguste Besson e publicado depois da guerra.
50. Escola Nova, Jul. 1931: 156-157.
51. Ibid., 188.
52. Ibid., 168.
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Maurice Falley, do Lyceu Luiz o Grande de Paris, L. Gentil da Sorbonne e
E. Laisner de Lille organizaram séries correspondentes às temáticas das
disciplinas que lecionavam.
Nos Estados Unidos, Thomas Edison foi considerado pioneiro do cinema
pedagógico, produzindo filmes destinados ao ensino de Física, Química e
História Natural. “O exito da iniciativa de Edison foi reconhecido pelos
pedagogos e em breve as escolas norte-americanas davam exemplo ao resto
do mundo empregando o cinema”. Entre os anos de 1920 e 1930, os filmes
educativos estavam generalizados sob diversas formas e ao cuidado de
múltiplas empresas, com destaque para a De Vry School Films Incorporated.53.
Joaquim Canuto Mendes de Almeida54 apresentou em seu artigo, a
experiência de uma professora na utilização de filmes educativos em uma
escola pública de Nova Iorque:
Numa das escolas da cidade, a Junior High School 109, ao exhibirmos
filmes silenciosos, para o estudo de sciencias naturaes e geographia, os
meninos e meninas mostraram-se tão interessados e os mestres consideravam
as fitas de tanta importância, que, quando não houve mais tempo para
projecção durante as aulas, tivemos de estende-l-as até três horas mais tarde,
sem perder de um só alumno. Todos esperavam, voluntariamente, as tres
horas extraordinarias.
Esses filmes também eram exibidos em uma das novas escolas do
Brooklin. Professores de outras partes da cidade frequentavam essa escola
para aprender os métodos de uso do cinema. Além dessa, outras escolas
exibiam filmes “systematicamente, uma vez por semana”. Nessas ocasiões,
“mestres e alumnos palestram, discutindo o que vêm.”55 56
José de Oliveira Orlandi57 lembrou que os relatórios das Detroit Public
Schools, New York City Schools, Madison, Wisconsin, High School e Columbia
University indicavam o baixo número de reprovações em instituições de
ensino que utilizavam o cinema. Esses resultados serviam para comprovar
53. Ibid., 155; 187-188.
54. Ibid., 188.
55. Essas informações foram retiradas por Almeida da uma crônica “O cinema e escola”
publicada no jornal “Diário da Noite” (10-01-1931).
56. Escola Nova, Jul. 1931: 188.
57. Ibid., 148.
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o que o presidente da De Vry afirmava a respeito do cinema educativo
como “food for thought for educators”, o que levou essa e outras empresas a
organizarem séries de fitas pedagógicas, subordinando
[...] cada serie, a um assumpto geral organizado por professores e
especialistas na materia. Essas fitas vêm acompanhadas de um prospecto
com o plano de aula, com notas explicativas e referencias bibliographicas.
O numero de fitas dessa natureza já sobe a milhares, havendo producção
continua dellas.58

Segundo Galaor N. de Araújo59, circulavam na capital paulista filmes
editados pela Eastman Teaching Films Inc. de Rochester, adquiridos pela
Diretoria Geral de Ensino. Esses filmes também vinham acompanhados
de folhetos explicativos que eram traduzidos pela Comissão do Cinema
Educativo do qual Galaor fazia parte. O educador incluiu no artigo uma
transcrição da tradução de um dos folhetos, com autorização da Eastman
Kodak Co.60
A Itália também se tornava uma referência para ações relativas à
implantação do cinema educativo. Desde 1924, o país já contava com as
produções realizadas pelo Istituto Luce. Em 1927, o senador Cippico apresentou
o projeto de criação do Istituto Internazionale per la Cinematografia Educativa,
em assembleia na Sociedade das Nações. O projeto foi aprovado e o instituto
inaugurado em 192961 composto por representantes de diferentes nações. A
revista publicada em cinco diferentes idiomas (italiano, francês, inglês, alemão
e espanhol) por esse instituto internacional, tornara-se um material essencial
para o assunto em questão. Para Venâncio Filho e Serrano62, tratava-se de
58. Ibid.
59. Ibid., 201.
60. Folheto referente ao título “Do pão ao trigo”. A fita apresentava como desenvolvimento
a produção da farinha e o processo de panificação, destacando os tipos de equipamentos
utilizados e modernização desses setores nos Estados Unidos. As imagens mesclam registros
locais com diagramas e desenhos animados que ajudam a descrever parte da produção.
Escola Nova, Jul. (1931): 202-209.
61. No acervo digital do Istituto Luce (link de acesso: www.archivioluce.com) é possível
ver as imagens dessa inauguração sob o título de “A Frascati inaugurazione dell’Istituto
Internazionale per la Cinematografia Educativa” (nov. 1928, P&B, mudo, 00:01:21).
62. Escola Nova, Jul. (1931): 157-161.
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um “riquissimo repositorio de informações tiradas de todos os periodicos
consagrados ao cinema e constitue a fonte bibliographica mais interessante
a autorizada para o estudo da crescente diffusao do cinema educativo”.

O Cinema Educativo em São Paulo
Como já vimos, foi a partir da Reforma do Ensino do Distrito Federal,
perpetrada por Fernando de Azevedo em 1927, que o cinema como recurso
de ensino passou a ser adotado oficialmente como uma política pública. Em
janeiro de 1928, Fernando de Azevedo acrescentou três artigos à Reforma que
abordavam o Cinema Educativo, e em dezembro do mesmo ano, ocorreu a
regulamentação da censura cinematográfica pelo Decreto n. 17.527.63
A Reforma abordou o Cinema Educativo no Título IV “Do cinema
escolar e do rádio”, sugerindo sua utilização como recurso pedagógico
nas escolas de ensino primário e normal, bem como no ensino doméstico
e profissional, modificando, de acordo com Vidal64, as práticas internas
da instituição escolar. Em 1929, ocorreu a “Exposição de Cinematografia
Educativa” na Escola José de Alencar, no Largo do Machado, com adesão
de empresas interessadas em demonstrar seus aparelhos. De acordo com
Serrano e Venâncio Filho65, essa exposição funcionava como um incentivo
para a introdução do cinema no meio pedagógico não somente no Rio de
Janeiro, mas em todo o Brasil.
Em São Paulo, Lourenço Filho, Diretor de Ensino, criou o Serviço de
Cinema Educativo em 1931. De acordo com Monteiro (2006), Lourenço
Filho solicitou um projeto de compra de projetores a José de Oliveira
Orlandi, Galaor Nazareth de Araujo e Valencia de Barros Filho, membros
da comissão que também deveria organizar uma filmoteca e aproximar
as famílias dos alunos e escola. A arrecadação de fundos ficaria por conta
do cinema recreativo, exibido à noite nas escolas. A ideia foi promissora e

63. Ana Nicolaça Monteiro, “O cinema educativo como inovação pedagógica na escola
primária paulista (1933-1944)”. (Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, 2006).
64. Diana Gonçalves Vidal, “No interior da sala de aula: Ensaio sobre cultura e práticas
escolares”, Currículo sem fronteiras. 9, n. 1, Jan/Jun, (2009): p. 25-41.
65. Escola Nova, Jul. (1931): 162.
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atraiu a atenção dos fornecedores, como foi o caso da Casa Stolze/SA que
vendeu aparelhos para as escolas, parcelando o valor total em dez vezes.66
No mesmo ano, aconteceu a “Exposição Preparatória para o Cinema
Educativo”, na capital paulista, tendo como inspiração o evento ocorrido
no Distrito Federal dois anos antes. A exposição paulista foi realizada nas
dependências do Instituto Pedagógico de São Paulo no mês de junho. Abaixo
podemos ver imagens (1 e 2) dos mostruários dos aparelhos de empresas
como Agfa e Zeiss Ikon, identificadas a partir dos cartazes.

Imagem 1 - “Exposição Preparatoria do Cinema Educativo, realizada no Instituto
Pedagógico de São Paulo de 22 a 28 de junho de 1931 - Aspecto de um dos mostruários” 67.

66. Ana Nicolaça Monteiro, “O cinema educativo...”
67. Escola Nova, n. 3, (julho 1931): 150.
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Imagem 2 - “Outro aspecto dos mostruarios da Exposição Preparatória de Cinema
Educativo, realizada no Instituto Pedagógico de São Paulo, de 22 a 28 de junho de 1931”68.

Por meio das notícias publicadas no jornal Diário Nacional foi possível
levantar os objetivos e principais atividades realizadas ao longo do evento.
A exposição começou no dia 22 de junho ficando aberta até o dia 28, das
14 às 17h. A finalidade do evento consistia em apresentar aos professores os
tipos de aparelhos, telas e outros acessórios, bem como as fitas pedagógicas
exibidas para orientação no assunto. Outro intuito era o de propagandear o
cinema educativo para que fizesse parte do aparelhamento escolar.
A programação constava de uma demonstração à imprensa, realizada
pela Casa Stolze de São Paulo, com fitas importadas dos EUA pela Comissão
Organizadora. Participavam da exposição a Casa Stolze “com aparelhos Kodak,
telas de diversos formatos e systemas, além de accessórios cinematographicos”;
a Casa Fotoptica “com apparelhos e accessórios Agfa e outros allemães”;
Amaral César e Cia. Ltda. “com apparelhos e accessórios Filmo De Vry,
fazendo uma demonstração do De Vry syncronizado para escolas, todos

68. Ibid., 151.
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de fabricação norte-americana”. Além disso, estava prevista a exibição de
duas fitas por dia, iniciando por “Do trigo ao pão” e “Machinas simples.”69
A inauguração contou com a presença de “altas autoridades do Estado”.
Na sessão da Casa Stolze ocorreu uma palestra, ministrada pelo professor
Orlandi, para explicar aos visitantes o objetivo da exposição e os motivos da
indicação de aparelhos e fitas 16 mm para uso nas escolas. O professor Galaor
de Araújo apresentou o plano de aula que acompanhava o filme “Do trigo
ao pão” e, em seguida, ocorreu a projeção da fita “Machinas simples”. Após a
projeção, os visitantes se dirigiram à seção da Casa Amaral Cesar e Cia. Ltda
onde assistiram um filme sincronizado com a canção “Triste Melodia” num
aparelho De Vry, e também outras fitas recreativas silenciosas. Na seção da
Casa Fotoptica, os visitantes puderam ver aparelhos alemães, uma fita com
a reportagem do Vaticano intitulada “O Papa”, e a película educativa “Nas
minas de carvão”. No dia 22/06 foram exibidas as fitas “O trigo” e “Alaska”
da Casa Stolze; “Salteadores da Natureza” (Plantas carnívoras) e “As minas
de carvão”, pela Casa Fotoptica.70
Nos dias seguintes, foram apresentadas outras fitas como: “O Algodão”,
“Serviço de Esgotos em Nova York”, “O mungo e o cachorro”, “Abastecimento
moderno de águas”, “Soccorros no mar”, “Indústria das madeiras”, “Os
carneiros”, “Criação de Gado”, “Abastecimento de água de Nova York”, “Esgotos
de Nova York” e “Machinas Simples”. As projeções foram realizadas pelas
Casa Stolze e Casa Fotoptica.71
Até 1931, oito grupos escolares inauguraram salas de projeção, número
ampliado para 82 conforme consta no relatório de Luiz Mello para o Anuário
de Ensino do Estado de São Paulo dos anos de 1935-1936. O prédio da Diretoria
de Ensino também contava com uma sala de projeção. Segundo Monteiro72,
o serviço possuía, além de mobiliário: 1 aparelho projetor Filmo (16 mm
com caixa); 1 aparelho projetor Kodak modelo B com caixa; 1 cinecamera
Kodak f. 3,5; 1 aparelho Kodascop modelo A; 1 máquina fotográfica Contax
f. 2. e 71 rolos de filmes denominados instrutivos.
69. Diário Nacional, 20 Jun. , 1931, p. 2.
70. Diário Nacional, 21 Jun., 1931. p.2.
71. Diário Nacional, Jun 23-28, 1931.
72. Ana Nicolaça Monteiro, “O cinema educativo...”.
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Na impossibilidade de aquisição de projetor pelas escolas ou mesmo de
ida à sala de projeção da Diretoria de Ensino, o técnico Luiz de Mello visitava
as instituições de ensino que solicitavam o serviço de Cinema Educativo,
levando filmes como “A Mosca”, “Nordeste Brasileiro”, “Criação de Carneiros”,
“O Milho”, “O Algodão”, “Circulação do Sangue”, “Respiração”, “Locomotivas”,
“Clube Agrícola do G. E. Butantan” e “Pescaria do Mar do Norte”73. O “Clube
Agrícola do G. E. Butantan” foi um título que fez parte também do circuito
comercial de cinemas de Santos, cidade litorânea do Estado de São Paulo,
no ano de 1937, como “educativo nacional.”74
Com a saída de Lourenço Filho da Diretoria de Ensino, o Serviço de
Cinema Educativo não progrediu, vindo a ser regulamentado por Francisco
Azzi em 8 de novembro de 1933, e ficando totalmente normalizado por
Antonio Ferreira de Almeida Junior, como afirmou Luiz de Mello, Técnico
do Cinema Educativo.75 Em 1933 ocorreu a reorganização do ensino paulista
pelo Código de Educação, capitaneado por Fernando de Azevedo, inspirado
na Reforma do Ensino do Distrito Federal em 1927. O Código dava sustentação
às ideias recém veiculadas sobre práticas escolanovistas, rompendo, na letra
da lei, com o ensino tradicional, e apresentava a criação de serviços técnicos
da Diretoria Geral do Departamento de Educação, como o Serviço de Rádio
e Cinema Educativo.

Considerações finais
Como vimos, o cinema foi assunto de grandes discussões nas décadas
de 1920 e 1930, sobretudo no que tangia às questões morais. Os educadores
mais alinhados ao movimento escolanovista defendiam o cinema como
recurso capaz de transpor dificuldades no ensino-aprendizagem, divulgando
imagens que pudessem contribuir para o enriquecimento das aulas, no

73. Anuário do Ensino, 1936. http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acervo/
repositorio_digital/anuarios_ensino
74. Ariadne Lopes Ecar, “Debates sobre ensino rural no Brasil e a prática pedagógica de
Noêmia Saraiva de Mattos Cruz no Grupo Escolar Rural de Butantan (1932-1943)”. Tese de
doutorado em Educação, Universidade de São Paulo, 2017).
75. Anuário do Ensino, 1936.
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entanto, não deixavam de avaliar quais eram as películas que poderiam
fazer parte do cotidiano escolar.
Muitas das críticas relativas ao cinema educativo tratavam das
possibilidades de acesso a esse recurso, posto que Serrano e Venâncio Filho,
em artigo escrito para a revista Escola Nova76, julgavam que os sujeitos que
defendiam o cinema na escola, como Fernando de Azevedo, desconheciam
os recursos existentes para empreender a prática nas escolas. Tal crítica às
políticas públicas realizadas até aquele momento tratava das dificuldades
enfrentadas em disponibilizar equipamentos e filmes às escolas, mesmo em
se tratando das cidades que dispunham de melhor infraestrutura. Além disso,
os esforços empreendidos pelos educadores ao divulgar o cinema educativo
e definir seus fundamentos, expunham a dependência do país por produtos
vindos de fora. Desse modo, a circulação de marcas estrangeiras constituía-se,
naquele momento, como uma maneira de estabelecer o cinema educativo
como defendiam os educadores escolanovistas.
A “Exposição Preparatória do Cinema Educativo”, ocorrida em 1931 em
São Paulo, parece ter sido um modo de convencer aos educadores e público
em geral, de que a escola poderia se equipar para apresentar aos alunos uma
forma mais fascinante e econômica de apreender os conteúdos propostos nos
programas de ensino do Estado. Fascinante porque a imagem em movimento
poderia cativar a atenção dos alunos, diferentemente do que vinha sendo
feito com as imagens estáticas. Econômica, em dois sentidos: de tempo,
pois era possível que os alunos vissem em poucos minutos o processo de
produção de um pão, por exemplo, como no filme “Do trigo ao Pão”, dando
espaço para que outros conteúdos pudessem integrar o programa escolar;
e da contenção nas verbas, visto que a escola economizaria com as saídas
pedagógicas. Neste caso, a imagem em movimento fixaria o aluno na sala
de aula. A análise das fontes ainda nos permitiu perceber que o cinema na
sala de aula era definido pelos propósitos de lidar com efeitos da tecnologia,
valorizar os processos produtivos e educar para o trabalho.
Ao longo dos anos 1930 e 1940, intensificaram-se os jogos de força
e os projetos educativos ficaram ainda mais expostos, nos debates entre
76. Escola Nova, n. 3, (julho 1931).
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intelectuais e educadores, nos periódicos ou nas políticas voltadas ao campo
da educação. A censura às películas e a produção de filmes nacionais (na
maior parte educativos e documentários em geral) passaram ao controle
do Estado. A escola foi colocada na berlinda como uma instituição que iria
assegurar o futuro promissor da nação, por isso deveria ter atenção ao que
os alunos veriam nas películas. Enquanto isso, filmes comerciais, como os
do Walt Disney, começavam a ganhar projeção internacional colocando
em xeque os discursos sobre qual a melhor forma de educar pelo cinema.
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