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Parte IV

Da política dos governadores 
à década dos centenários

O Brasil é um mosaico. No espaço e no tempo. Geograficamente, 
já mais de uma vez tem sido apontado que este país é constituído 
por uma contiguidade territorial que não significa continuidade. Do 
“inferno verde” amazônico às planícies pampianas do Rio Grande do 
Sul, dos areais litorâneos nordestinos aos pantanais de Mato Grosso, 
todos os climas e todos os aspectos geofísicos se acotovelam na 
vastidão brasileira.

Através do tempo, a história pátria é formada de episódios 
destacados, de capítulos mal cosidos, de evoluções distintas que 
obedecem a ritmos diversos, uns mais acelerados, tardos e lentos 
outros, a tornar confuso e duvidoso o paralelismo de suas diretrizes.

Vivaldo Coaracy, “O caso de São Paulo” (1931)
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Sobre a natureza do bom e do mau governo

O entrelaçado da Primeira República é por assim dizer traumático. 
Os desnorteios da ordem federativa agitam descontentamentos, vem 
à tona o requisitório do avesso da “coisa pública”. Numa espécie de 
maiêutica ensimesmada, questionava-se: Que há feito a República para 
elevar o nível moral do povo? O país está à altura dos usos civilizados? 
Onde a grandeza do republicanismo?

Conforme os tratados historiográficos acerca das refregas políticas, 
a fase dos presidentes militares sucede à ordem civil de conteúdo 
político pragmático e acomodatício dos interesses locais, à “política 
dos governadores”, arranjo consolidado nos mandatos presidenciais 
de Campos Sales e Rodrigues Alves, neles acionara-se a máquina 
hegemonizada pelos mandatários dos partidos republicanos estaduais. 
“É de lá [dos estados] que se governa a República, por cima das multidões 
que tumultuam, agitadas, nas ruas da capital da União”, verbera Campos 
Sales (1983 [1908], p.23) em Da propaganda à presidência.

A descentralização e/ou federalização, conjugadamente à 
apropriação da receita de exportação, gera blocos oligárquicos 
abrigados nos PRs. Em termos histórico-sociais, transitava-se do 
mandonismo do Império ao coronelismo da República, em essência, 
o fenômeno é o mesmo, o chefe político local e o município como 
esteios do jogo político.68 Ao assegurar consenso interoligárquico 

68 Cf. Leal (1975) e Lessa (1988).
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relativamente às eleições presidenciais, a política de reciprocidade 
reduz a presença do poder federal nos Estados. De mais a mais, não 
constava a obrigatoriedade de voto e, por não ser secreto, assujeitava-se 
à pressão dos coronéis e caudilhos, via de regra, convertia-se em objeto 
de troca entre pequenos e grandes. 

Em nome da fórmula definitiva da civilização do momento, 
liberalismos e regionalismos seriam colocados de lado pela Revolução 
de Outubro de 1930. Enquanto isso não acontecia, a hegemonia nos 
processos decisórios, protagonizada por São Paulo e Minas Gerais, 
interrompe-se momentaneamente em 1910 por ocasião das primeiras 
eleições presidenciais competitivas: num lado, marechal Hermes da 
Fonseca, apoiado por Minas Gerais e pelo gaúcho Pinheiro Machado, 
noutro lado, Rui Barbosa e a “campanha civilista” apoiada por São 
Paulo e Bahia. Durante o mandato presidencial, o marechal deflagra 
as “salvações nacionais”, ao destituir as oligarquias no poder em 
Pernambuco, Bahia, Ceará e Alagoas. O mandato transcorre entre 
dissidências, crise nas finanças, insurgências e motins – Revolta da 
Chibata, criação do Partido Republicano Conservador por Pinheiro 
Machado, levantes de setores do Exército, Sedição de Juazeiro e 
Guerra do Contestado.

Amarguras dos veteranos da “República de 89”

Os arranjos na grande política colocam em xeque a doutrina do 
governo do povo, para o povo e pelo povo, deletério, o primarismo 
dos profissionais da política corrói o regime. A exteriorização das 
contradições internas, crises extensas e profundas das estruturas torna-
se perceptível aos olhos dos contraditores.69 Do pacto adstrito das 
elites contestatárias emanam chamamentos à comunhão nacional, nas 
muitas análises atribui-se o definhamento do regime ao liberalismo de 
cópia, ao federalismo excessivo, à anarquia mental e ao desregramento 

69 Cf. Carone (1976, 1977) e Fausto (1970).
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originado pela politicagem.70 Entalhada com argumentos bem-
pensantes a retórica dos contraditores promove a intelecção das 
malquistadas disfunções do Brasil social –, nas muitas vozes, o regime 
desmentia-se, no Alto, entre as elites, ambição incontida de mando e 
insobriedade, no Baixo, entre as classes populares, ausência de vontade 
e alheamento nos processos decisórios. Na retórica crítico-negativa, o 
país aparece tardio, melhor, atrasado na corrente civilizatória, afastado 
do espírito do século, a vagar em lento desmoronar. Intimorato 
crítico social, diretor da Instrução Pública, professor de Psicologia e 
Pedagogia na Escola Normal do Distrito Federal, Manoel Bomfim 
verberava, a República encontrava-se sob o domínio de um gênio 
maligno, entidade fabricante de ilusões.

Adota-se o regime republicano para possuir-se esta coisa mirífica 
– República! [...] não pensam que tal regime tenha sido adotado por 
aquele capaz de dar ao povo a maior dose de felicidade, e que é por 
isso, unicamente e exclusivamente por isso, que ela deve existir. Era um 
estado social melhor que se pedia, quando se pedia República. Sim, esta 
palavra, só ela transportava os corações, porque em cada letra ardia um 
ideal: justiça, reparação, solidariedade, beleza nas almas e nas coisas 
(Bomfim, 1993 [1905], p.201, grifo do autor).

No meio do fórum, troantes as vozes engajadas

No âmbito das relações internacionais, a Grande Guerra 
colocara em xeque a estabilidade da civilização ocidental e, em 

70 “Esvaziado o ideário republicano pelo progressivo afastamento dos 
ideólogos, a República, que não tivera tempo de se popularizar, nem razões 
para a conquista de prestígio junto ao povo foi tragada pelos que dela fizeram 
apenas um expediente continuísta para os interesses econômicos e políticos 
estabelecidos. Dessa maneira, quando a historiografia republicana refere-se 
à República oligárquica, tal denominação encerra um dado de realidade, ou 
seja, uma verdade objetiva, mas também uma avaliação implícita da derrota do 
ideário republicano” (Penna, 1999, p.88).
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muitos países, entravam em andamento programas de reforço e 
centralização do aparato estatal. No Brasil, em particular, o Estado, 
esteado na doutrina liberal, convertera-se em alvo de contestação, 
recrudescia o chamamento por um poder indivisível, fiador de 
interesses gerais, promotor e provedor de melhoramentos materiais, 
enfim um poder racional.

Se o gênio da República se encontrava em declínio solar, se o 
regime estava em estado de glaciação, se os governantes recorriam a 
contraverdades, se o Estado não detinha a função de governo geral, 
se a democracia era ilusória, se o país era episódico, se a nação não 
falava de si e por si, se o povo era vazio de pensamento, era preciso, 
assim se imaginava, que alguém tomasse o poder da palavra e a eficácia 
da ação. Em efeito, na sua multiplicidade visionária, homens públicos 
de talentos multiformes trazem para si os exames das antinomias da 
realidade. Em linguagem breve, exteriorizavam a intelectualização 
dos processos socioculturais conflitivos no intento de dominá-los 
e solucioná-los. Na intelectualização, prevalece o elogio do poder 
de Estado, instrumento agregador num território geograficamente 
delimitado e do culto a Nação, comunidade humana, historicamente 
constituída e unificada pela língua e cultura. Entrava em andamento 
a investidura de homens públicos provenientes de horizontes e 
firmamentos distantes conquanto entrelaçados por desejos comuns, a 
saber, endireitar os caminhos nacionais. Vozeava-se para que pensar o 
Brasil senão para oferecer-lhe significações e valores virtuosos, senão 
para cessar a debilitação do senso moral, senão para conformar um 
destino isento de parcialidades políticas. 

Na conflagração dos discursos formulados em linguagem de 
profecias, tornara-se evidente que a mecânica cega das vontades únicas 
tornara-se anacrônica. Da refutação ao abstencionismo do Estado, os 
contraditores evoluem para a doutrina do Estado como centro unitário 
e da nação como sentido do país. O que por certo não significa dizer que 
o Estado estivesse ao largo das questões econômicas, políticas e sociais, 
basta citar o Convênio de Taubaté, as leis de imprensa, o combate às 
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sublevações militares, a repressão política, as decretações de estado de 
sítio, a outorga da legislação social. Dispostos a protagonizarem um 
Brasil renovado, reconhecendo-se como parentes, diferentes sujeitos, 
em diferentes lugares e propósitos, trazem para si o imperativo da ação 
transformadora. Proliferam interpretações das realidades mais gerais, 
algumas de maior fôlego, outras nem tanto, algumas originais, outras 
não, contudo irmanadas na pré-figuração de uma “nação imaginada”.71 
E, ao delatar o contraditório entre a “República das altas esferas 
institucionais” e a “República do povo”, entre a nação juridicamente 
idealizada e o país das franjas urbanas e grotões habitados por 
populações alheias à vida coletiva e ao sentimento comum. Voluptuoso, 
o verbo social quer atingir o fundo sólido da vida civil, por essa e outras 
razões, multiplicam-se as interpretações da vida social, quase sempre 
excessivamente retóricas, quase sempre excessivamente declamatórias. 
Nelas, as interpretações, uma impetuosidade, expor o país inteiriço, 
desvelar, guiar, tirar a venda, purgar o corpo enfermiço. 

A República aparece aferrolhada à imagem da decadência, o 
federalismo rodeado de suspeitas, o analfabetismo o grande mal. E, aos 
motivos constitutivos da trindade republicana, liberdade, igualdade, 
felicidade, acrescenta-se o motivo da unidade-unitária pela ação social 
da instrução elementar constituída e instituída em dimensão nacional. 
Nos contraditórios infindáveis, a função catalisadora antes concedida 
à ideia de civilização dará lugar às noções de civilização industrial e, 
sobretudo, de modernização. 

No movimento difuso, aspirações de democracia, progresso, voto 
esclarecido, recrudesce o apelo à agregação moral pela via da escola 
primária de Estado. “Compreende-se, por ventura, uma democracia 
donde 90% dos indivíduos são excluídos por analfabetos. Povo, 
consciente de sua existência, tal como o exige uma democracia, não 
existe aqui; é preciso fazê-lo” (Bomfim, 1993 [1905], p.46-47). Desde 
que organizada e coordenada num sistema nacional, cogitava-se, a 
instrução popular exerceria efeitos dinamogênicos sobre as energias 

71 Cf. Anderson (1991, 2007).
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sociais. Nos chamamentos, o sinete do momento: despertar o país do 
sono comatoso, cessar o indiferentismo, abrandar os costumes, dirigir 
o povo inculto, modernizar as estruturas, esclarecer o voto, combater o 
analfabetismo. E, ao assumir a extensão da escola como salvaguarda da 
nacionalidade, os portadores de futuros possíveis firmam a identidade 
reputada de sujeitos sabedores dos meios (e técnicas) congregantes do 
corpo coletivo.

Capital Federal, observatório da vida coletiva

Intérminos, os debates e juízos sobre passado, presente e futuro 
concentram-se na Capital Federal, lugar determinante dos modos 
de pensar o país, sua história, sociedade, cultura, e claro, transes 
coletivos. Intentando elevar a Capital Federal à altura da civilização do 
momento, realizavam-se reformas urbanísticas, obras de saneamento 
e combate aos surtos de febre amarela, cólera, tuberculose, varíola 
e peste bubônica.72 No front sobressaem Oswaldo Cruz, médico 
sanitarista, Lauro Muller, Paulo de Frontin, engenheiros, e Francisco 
Pereira Passos, prefeito conhecedor da reforma de Paris executada por 
Haussmann, engenheiro-prefeito designado por Napoleão III. 

No sóbrio dizer de um cronista da Belle Époque carioca, “o 
Rio civiliza-se”, breve apreciação assinaladora de transformações 
de hábitos e costumes, o que, por ventura, não significa hoje atestar 
realidades róseas; sem meias-tintas, Azevedo Sodré, diretor-geral da 
Instrução Pública, exarava duras palavras. “Na sua quase totalidade, 
as nossas escolas públicas se acham instaladas em prédios de aluguel, 
construídos para residências particulares, e onde as classes funcionam 
em saletas, quartos, copas, cozinhas e porões, em flagrante divórcio 
com os mais rudimentares preceitos da higiene e da pedagogia” (Sodré 
apud Corrêa, 1916, p.51).

Como dito, em maior parte da Capital Federal, emanam os 
ajuizamentos dos movimentos milenaristas, bem como denúncias 

72 Cf. Pechman e Fritsch (1985).
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dos descaminhos do regime, equívocos dos governos civis e militares 
e, sobretudo, das condições sanitárias dos sertões extensos e das 
cidades densamente povoadas. Nas muitas análises, nas muitas vozes, 
confrontam-se as imagens dos desequilíbrios. No dizer de Euclides da 
Cunha (1907, p.30. “O verdadeiro Brasil nos aterra; trocamo-lo de bom 
grado pela civilização mirrada que nos acotovela na Rua do Ouvidor.” 

Nos lotes interpretativos das realidades do país, baldados os 
esforços, tirante a orla litorânea onde se concentravam as grandes 
e médias cidades, constatava-se a existência de um país distante de 
si, melhor, de lugares minados por falares engrolados, tradições 
semicoloniais e modos desusados de trabalhar e viver. Realistas aos olhos 
dos contraditores, o Brasil, continente distendido e indeterminado, 
de territorialidade vasta e inculta, era frágil Estado geográfico e pré-
nacional. Nos circuitos intelectuais, literários e políticos, enfim nos 
circuitos da inteligência brasileira, debatia-se a difícil territorialização 
do poder de Estado, num país de impressionantes diversidades étnico-
culturais e profundas desigualdades sociais.73 Para a razão racionalista 
que articula conhecimento, planificação e intervenção, desde que 
provido de instituições sociais e técnicas de governabilidade, o Estado 
exerceria um poder corretivo aos excessos e desníveis desagregadores.

Nação enferma, país no microscópio

As projeções mentais sobre-excedem a crueza dos fatos de 
realidade e, embora cada intérprete os descrevessem a bel-prazer, 
havia consensos: riscos de cissiparidade, escassez de comunicações, 
territórios escandalosamente desamparados, depauperação do povo, 
bruteza de modos de viver, individualismo desordenado, perversão do 
senso moral. 

73 “Em outras palavras, para construir um tipo específico de nação, os líderes 
precisariam estender o alcance do governo brasileiro àqueles que, a exemplo 
do perplexo fazendeiro de Santa Catarina, não reconheciam nenhum dos 
símbolos da nação nem seu governo” (Diacon, 2006, p.22). Para o autor, a rigor 
existiam duas instituições nacionais, o Exército e a Igreja católica. 
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Fecho os olhos, um momento, e passam nitidamente na tela da 
minha memória, as praias do Norte, de coqueirais, sussurrantes, com 
a sua população de impaludosos e catequéticos, tremendo de maleitas, 
o dia inteiro, ou certos trechos dos sertões do sul, terras malditas de 
barbeiros e opilados. 

E aqui, ali, por toda a parte, sob o sol ardente do Norte, ou sob 
o frio dos sertões paranaenses, a mesma sub-raça de indolentes e 
vencidos, vivendo ao Deus dará, esquecidos dos senhores do país, cem 
anos distanciados da civilização contemporânea (Bello, 1918, p.124, 
grifo do autor). 

Decretavam-se judiciosas ordens de certezas, na sua escassez, 
a instrução e a saúde flagelavam a nacionalidade, de modo que as 
inauditas formulações – “instruir para sanear” e “saneamento pela 
educação” – estalavam nas línguas dos partidários de um poder 
central no aprovisionamento de serviços públicos. De sorte que nas 
primeiras décadas do século XX, o sanitarismo fez-se presente pelas 
ações dos cientistas-expedicionários do Instituto de Oswaldo Cruz, 
“Manguinhos”. A rigor palmilham áreas da Bahia, Ceará, Goiás, 
Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, São Paulo, Amazônia e vales dos 
rios São Francisco e Tocantins, inspecionando as regiões-sedes de 
projetos em grande escala – hidrelétricas da Companhia Docas de 
Santos e Ligth and Power, reservatórios de água, prolongamentos ou 
construções de estradas de ferro, Central do Brasil, Noroeste do Brasil 
e Madeira-Mamoré. De par, efetuam estudos encomendados pelas 
superintendências de Obras Contra a Seca e de Defesa da Borracha. 

De caráter ativo e documentário, um dos resultados das 
expedições consiste na elaboração de surpreendentes relatórios médicos, 
etnográficos e sociológicos.74 Obra-prima do registro documentalista 
Viagem científica pelo norte da Bahia, sudoeste de Pernambuco, sul do Piauí 
e de norte a sul de Goiás, dos médicos-sanitaristas Belizário Penna e 
Arthur Neiva é o melhor exemplo. “Os sertões que conhecemos, quer 

74 Cf. A ciência a caminho da roça... (1991).
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os do extremo norte quer os centrais quer os do norte de Minas, são 
pedaços do purgatório, como no-lo pintam os padres, onde se purgam 
os pecados em vida, sem outra compensação que a inconsciência em 
que cai o desgraçado que nele se afunda” (Neiva; Penna, 1916, p.35). 
E, ao delatarem as misérias físicas e morais das populações, deploram 
quadros fantasmáticos. Desse registro documentalista, defluem 
análises médico-etnográficas concernentes aos modos de viver a vida 
do país interior. Convictos de si, médicos higienistas, sanitaristas 
desencadeiam campanhas visando à constituição de populações 
hígidas, imunes às doenças tropicais e à ignorância. Tal como bem 
quis Aleixo de Vasconcellos (1924) em Luta contra o analfabetismo, 
de como esta campanha favorece o saneamento do Brasil. E apreciados 
em si mesmos como tonificantes, os temas saneamento e instrução 
são nacionalmente cadastrados sob o ângulo da economia política. 
Elucidava o médico Miguel Couto, em “A educação nos sertões”.

Pondo de parte outras causas possíveis de aviltamento na espécie, 
como certas doenças regionais, malária, doença de Chagas, a nutrição 
insuficiente ou avitamonósica e monótona, etc. três são, como acabamos 
de ver, as origens gerais da corrupção que campeiam nos nossos 
sertões, entrelaçadas, gerando-se e complicando-se mutuamente 
e indefinidamente: a verminose, o alcoolismo e a incultura. Se me 
perguntarem qual a maior, a pior, a genetriz, a que primeiro deve 
ser combatida com todas as forças concentradas, eu não hesito em 
responder: a incultura (Couto, 1937, p.108). 

E prosseguia no encadeamento de soluções. “No que concerne 
a educação, não avanço porque ignoro, presumo apenas. Discute-
se pedagogia pelo menos desde Platão e Aristóteles; mas apesar 
da incessante produção de obras notáveis em todas as línguas e da 
diversidade de sistemas, de país a país, no que toca aos princípios 
gerais, J.-J. Rousseau, Basedow, Pestalozzi, podiam ser servidos e 
seguidos ainda hoje” (Couto, 1937, p.50-51). 
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De mais a mais, em sua ambição terapêutica, o sanitarismo fez-se 
presente nas frentes de combate e propaganda de salubridade médico-
social: as ligas Contra o Analfabetismo, Pró-Saneamento do Brasil, 
Defesa Nacional, Nacionalista de São Paulo, Brasileira de Higiene 
Mental, Sociedade Brasileira de Higiene, Associação Brasileira de 
Educação e Sociedade Eugênica de São Paulo, ou seja, em associações 
civis dispostas a eliminar os extremos negativos. 

Dentre outros, data de 1919, a criação do Departamento 
Nacional de Saúde Pública e do Serviço de Profilaxia Rural. Ao 
ministério da Justiça e Negócios Interiores, competiam os assuntos 
da instrução, para tanto era auxiliado pelo Conselho Superior de 
Ensino, substituído pelo Conselho Nacional de Ensino, em 1911, e 
posteriormente pelo Departamento Nacional de Ensino, em 1925. 
Unissonamente se reconhece e proclama a importância da instrução 
elementar nas democracias, único regime de liberdade.

São meras ficções legais os regimes democráticos que não 
se firmam no esclarecimento da pública opinião. Democracia e 
analfabetismo são termos que se excluem, são expressões antitéticas. 
Só pode ser chamado, a justo título, republicano o país cujos cidadãos 
estão em condições de cultura mental embora rudimentar de discernir 
o que é o interesse público (Medeiros, 1918, p.215).

As insuficiências do “aparelho didático” nacional legitimam os 
argumentos circulantes no Congresso Nacional, imprensa e estudos, 
a favor da participação do poder central nos serviços de instrução. 
Sobrinho e homônimo do marquês de Abrantes, e ex-ministro da 
Viação e Obras Públicas e da Agricultura, Indústria e Comércio, 
Miguel Calmon Pin e Almeida – a ele se deve a permissão de Maria 
Montessori para verter em língua portuguesa Método da pedagogia 
científica aplicado a educação infantil nas “Casas dos Meninos”, replicava 
em As promessas e os resultados da pedagogia moderna. 
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Mas, não é só aqui, nem só agora, que isso se vê: alunos sem-
teto e professores sem-pão, de muito, que nos são familiares! Onde 
se viram escolas, construídas pelo povo e para o povo, desviadas dos 
seus lídimos fins, e até demolidas?! Onde se iniciam obras de grupos 
escolares, que se não acabam, despertando, nos moços, a impressão de 
que um povo acometido de caquexia precoce?! (Almeida, 1915, p.3). 

Fosse por vaga humanidade, fosse por razões políticas, 
nacionalismo, patriotismo e civismo popular constituem os temas 
encampados pela inteligência brasileira nas primeiras décadas do 
século XX quando, talvez mais do que antes, retornam as teses 
respeitantes à capacidade generativa da instrução popular, como via de 
enfrentamento dos aspectos associais e da superação do atraso. Com 
efeito, desde a virada do século, as vozes mais autorizadas apelavam 
para a intervenção da União na extensão do ensino primário, que, 
por costume, isto é, desde a monarquia, decidira-se ser competência 
das províncias e dos municípios, demanda essa interrompida com a 
instituição do federalismo republicano. 

Se, para uns, é preciso banir a ideia do “Estado-professor”, para 
outros, o Estado não seria indiferente à extensão do ensino, “um dos 
grandes elementos da prosperidade das nações”, no dizer entusiástico 
de um contemporâneo. Para uns mais, o encargo vigoraria até a 
eliminação do analfabetismo, para outros mais, essencial e indeclinável, 
o encargo seria permanente. Por iniciativa do Poder Legislativo ou 
de atos ministeriais em determinadas conjunturas, o Congresso 
Nacional abandona momentaneamente a rigidez liberal federalista ao 
autorizar emendas no orçamento geral a fim de subsidiar a instrução 
popular nos Estados. Se a Carta de 1891 instituíra a descentralização 
político-administrativa, conquanto isso não se autoriza a concluir que 
as demandas de coordenação nacional da instrução popular estivessem 
ausentes nos debates parlamentares, nos quais sobressaem José 
Augusto, Monteiro de Sousa, Passos de Miranda Filho, Barbosa Lima 
Sobrinho, José Bonifácio. Ademais, ministros da Justiça e de Negócios 
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do Interior, como Tavares de Lira e Esmeraldino Bandeira, alinhavam-
se a favor da participação direta e imediata da União no provimento da 
instrução popular.75 

No âmbito legislativo, a Lei nº 1.617, de 30 de dezembro de 
1906, autoriza a União a auxiliar os estados que despendessem 10% 
da receita anual com vencimentos de professores que ministrassem 
instrução leiga e gratuita. 

Em mandato presidencial impetuosamente centralizador, Hermes 
da Fonseca edita as leis orçamentárias nº 2.356, de dezembro de 1910, 
2.544, de janeiro de 1912. A sua vez, a Lei nº 2.738, de 4 de janeiro 
de 1913, autoriza o governo a promover e animar o ensino primário 
mediante acordos estaduais, a União auxiliaria os estados com 20% do 
montante despendido no ensino primário, leigo e gratuito, podendo 
elevá-lo a 25%, desde que as unidades acordantes despendessem pelo 
menos 10% da receita geral. Incluso, subvencionaria as associações 
estrangeiras ou nacionais capazes de ofertarem instrução elementar, 
contudo as autorizações em lei não se concretizam. E a despeito de 
tudo, um fato é inegável: assistia-se ao crescimento da importância 
social e extensão da escola, fenômeno descontinuado e mais expressivo 
nas áreas abertas à economia de mercado. Nos centros urbanos, 
escolas-modelo anexas às escolas normais, grupos escolares, escolas 
reunidas oferecem condições de conforto e higiene; nos núcleos de 
baixa densidade demográfica, escolas isoladas sob a regência de um 
professor, invariavelmente desmobiliadas e refugiadas em locais 
improvisados; nas regiões remotas, escolas ambulantes, escolas de 
emergência e outras ditas rudimentares. 

75 Cf. Moacyr (1916).
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Os números revelados

Médico, demógrafo e redator da revista Brasil Médico, José Luiz 
Sayão de Bulhões Carvalho, no introito do relatório apresentado a 
João Pandiá Calógeras, ministro da Agricultura, Indústria e Comércio, 
endereçava argumentos a favor da lei dos números e sua utilidade. 
“A estatística, considerada por alguns uma ciência, um método por 
outros, é indubitavelmente uma especialidade técnica, cuja aplicação 
facilita o conhecimento dos fatos sociais, susceptíveis de estudo pela 
comparação numérica”. 

Não é apenas um método prático para o estudo comparativo de 
algarismos. Serve também de base ao progresso da ciência relacionada 
com os fatos sociais, quer sob o ponto de vista físico ou material, quer 
sob o ponto de vista intelectual e moral. Com esse objetivo os países 
mais civilizados organizaram repartições de estatística, destinadas 
a coligir, elaborar, coordenar e publicar toda sorte de informações 
relacionadas com o estado físico, político, administrativo, demográfico, 
econômico, intelectual e moral dos respectivos domínios (Bulhões 
Carvalho, 1915, p.39).

Nas décadas inicias do século XX brasileiro, a afirmação da 
atividade estatística, em diversos domínios da formação social, materializa 
em números as ditas realidades nacionais. É sob esse aspecto que se 
recruta um saber objetivo a serviço das políticas públicas que afetam as 
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populações consideradas como agregados naturais dotados de atributos 
próprios. De modo geral, os números consolidados correlacionam gentes 
e coisas submetidas à contagem (por certo, ao revelar cifras globais, o 
saber estatístico adquire ares de pesquisa social); dentre outros, concluía-
se que a instrução, fenômeno de massa, pode ser objetivamente descrita 
e avaliada com recurso aos números.

Das cifras

Entre 28 de janeiro e 15 de novembro de 1908, na cidade do Rio de 
Janeiro, realizou-se a Exposição Nacional Comemorativa da Abertura 
dos Portos, evento solene recamado de efeitos de teatralidade, nele 
exibiam-se os índices de progressos na “Agricultura, Indústrias e Artes 
Liberais”. A dupla finalidade, irradiar a face de um país industrioso 
e moderno, entremostrar a capital da República recém-saneada e 
reurbanizada. Com o propósito de “elevar o conceito do Brasil no 
mundo civilizado”, o Boletim Comemorativo da Exposição Nacional 
exultava os progressos concretizados entre 1808 e 1908; com títulos 
em português, francês e esperanto, no formato de gráficos de coluna, os 
quadros numéricos ilustravam as potencialidades do país. No introito 
do Boletim, por sinal, sobrecarregado de imagens auspiciosas, Bulhões 
Carvalho condensava a pujança e a vitalidade do país. 

A vasta rede telegráfica que une pelo pensamento os pontos 
mais longínquos do nosso território entre si e com todos os centros 
industriais e intelectuais do mundo; as vias férreas que ligam os 
Estados e caminham pelo interior, galgando as serras, transpondo 
os rios, conquistando para a civilização os sertões bravios, desertos e 
demandando as fronteiras, hoje limitadas por tratados internacionais; 
as cidades, as vilas antigas e novas, os povoados e as colônias nascentes; 
a navegação nos rios e lagos e na cabotagem de imensa costa marítima; 
os correios multiplicando sob todas as formas e todos os meios de 
comunicação, a correspondência com desenvolvimento tamanho, que 
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só por milagre se consideraria possível há cem anos passados: toda 
essa perspectiva do território assim transformado e movimentado pela 
atividade dos seus habitantes deve apresentar na Exposição Nacional 
de 1908, num quadro magnífico, a imagem do progresso do Brasil, 
fazendo num século de apressada marcha o percurso necessário para 
alcançar o grau de cultura, que as antigas nacionalidades atingiram em 
milhares de anos (Bulhões Carvalho, 1908, p.V-VI).

Decidido a repropor uma imagem global do país, o Boletim 
Comemorativo da Exposição Nacional preenchia severa lacuna, entretanto 
havia controvérsias quanto ao total da população, os cálculos otimistas 
estimavam o total de habitantes em 25 milhões, outros, mais modestos, 
em 18 milhões. A diretoria-geral de Estatística opta por termo médio, 
o total oscilaria entre o máximo de 22 e o mínimo de 20 milhões, a 
densidade demográfica média não excederia a 2,40 habitantes por km². 

Quadriculado, o território nacional assim aparecia no Boletim: 
Distrito Federal, 722 habitantes por km²; Rio de Janeiro 14; Alagoas 
11; Pernambuco e Sergipe 9; Ceará e São Paulo 8; Santa Catarina 7; 
Paraíba e Minas Gerais 6; Bahia e Rio Grande do Sul 5; Espírito Santo 
e Rio Grande do Norte 4; Paraná, Piauí e Maranhão 1; Pará, Goiás, 
Amazonas, Mato Grosso, menos de 0,50. Cidades mais povoadas 
com mais de 500 mil habitantes, Rio de Janeiro; com mais de 200 mil 
habitantes, São Paulo e Salvador, com mais de 100 mil, Recife. 

Quanto à situação do “aparelho didático”, Bulhões Carvalho, 
constrangido, sentenciava. “Sob o ponto de vista intelectual, não são 
ainda notáveis os progressos da instrução pública no Brasil” (1908, 
p.XXXIV). Em seguida, declinava os totais gerais da matrícula e da 
frequência no ensino público e privado, respectivamente, 565.922 e 
391.188 alunos. No âmbito do ensino público primário estadual, as 
“casas de ensino existentes no país”, “consoante a forma didática e 
distribuição regional”, o Boletim totalizava 169 “escolas especiais”, isto 
é, escolas complementares, escolas-modelo, grupos escolares e jardins 
de infância; e 6.920 “escolas comuns”, isto é, escolas elementares e 
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isoladas. E como era de se esperar, os 7.089 estabelecimentos de 
ensino encontravam-se irregularmente distribuídos pela extensão 
territorial do país. 

Se concedido confiabilidade aos subtotais e totais estatísticos 
consolidados, as maiores quantidades de estabelecimentos de ensino 
encontram-se em Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul; as 
menores, no Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Espírito Santo e 
Goiás. A modalidade jardim de infância é quase nula, mas não menos 
importante, um estabelecimento em São Paulo, e outro no Paraná.76 
Valiosos os dados a seguir demonstram o descompasso entre a matrícula 
geral nas escolas públicas, 348.327 alunos, e a frequência real, 240.690 
e, por ventura igualmente notar os descompassos regionais: Minas 
Gerais, matrícula geral de 88.701 alunos e frequência de 47.399; São 
Paulo, 60.983 e 45.857; Rio Grande do Sul, 46.166 e 33.634; Bahia, 
28.120 e 19.235; Goiás, 3.158 e 2.053; Mato Grosso, 4.253 e 3.828; 
Amazonas, 4.102 e 3.355.

Já na Estatística escolar de 1916, Bulhões Carvalho divulgava 
os números relativos aos ensinos superior, secundário, profissional e 
primário nas esferas pública civil, militar e particular nas 21 unidades 
da federação. Persistente, o estatístico consegue neutralizar a resistência 
dos poderes locais e o descaso com registros administrativos e civis. 

No nosso centro mais adiantado, na própria Capital Federal, 
segundo o último recenseamento a que aqui se procedeu, há nada 
menos de 48 analfabetos em 100 habitantes de todas as idades, 40 entre 
as pessoas maiores de 6 anos e 37 entre aquelas que já completaram 
três lustros de existência. 

Mais da terça parte, portanto, dos indivíduos que, pela idade, já 
deviam ter saído das escolas primárias, ainda se acham nesta brilhante 
metrópole, em pleno século XX, à míngua de instrução, no que tem 
esse de mais rudimentar! (Bulhões Carvalho, 1916, p.XII). 

76 Cf. Apêndice A – Tabela C. 
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Cauteloso contrabalançava a apreciação negativa. “Mas também 
se há de ver que nem por toda a parte é desalentador o espetáculo do 
ensino; pois se pontos há em que a instrução esteja estacionária, ou 
sofra alternativas de melhora e descenso, também não falta onde ela 
se apresente em progresso firme, contínuo, animador” (1916, p.XII). 
Excluídos aqui os dados referentes ao ensino militar, a situação global 
dos ensinos superior, secundário, primário e profissional em 1916 era 
esta: 12.997 cursos (15 federais, 6.986 estaduais, 2.647 municipais, 
3.349 particulares), dos quais 25 superiores, 373 secundários, 12.448 
primários e 151 profissionais. 20.166 docentes, 671 no ensino superior, 
1.603 em institutos profissionais, 2.306 em colégios e 15.586 em 
escolas primárias.

Quanto à instrução primária pública e privada: 
– 12.448 “institutos de ensino elementar”, 9.553 públicos 

e 2.895 privados; dentre os primeiros, 6.918 estaduais e 
2.635 municipais; dentre os últimos, 213 com subvenção 
municipal e 2.682 sem “proteção oficial”.

– 15.586 professores, 11.402 em escolas públicas, 4.184 em 
particulares; 8.068 professores lotados no magistério estadual, 
3.334 no municipal, 239 em estabelecimentos subvencionados, 
3.945 em estabelecimentos “sem auxílio oficial”.

– 638.378 alunos matriculados em cursos primários públicos e 
privados; 504.706 “inscrições” em estabelecimentos oficiais; 
133.672 em institutos particulares; 367.287 em escolas 
estaduais; 137.419 em municipais, 7.253 em “colégios 
subvencionados pelos governos municipais”; 126.419 em 
“casas de educação de iniciativa privada”.

– 355.150 alunos do sexo masculino, 283.228 do sexo 
feminino.

– dos 638.378 alunos matriculados, 447.614 frequentavam 
as escolas; 256.787 em escolas estaduais; 95.531 em escolas 
municipais, 5.954 em escolas particulares subvencionadas; 
93.342 em escolas não subvencionadas. 
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E ao proceder-se à localização de escolas conforme critérios 
previamente estipulados, isto é, organização didática, pessoal docente, 
população em idade escolar segundo o sexo, matrícula, frequência, 
conclusão de curso, concretizava-se uma estatística dotada de método 
confiável e ineditismo, cujos resultados viriam a público na mesma 
ocasião em que o Congresso Nacional retomava os debates sobre a 
erradicação do analfabetismo nacional. 

De resto, coube a Oziel Bordeaux Rego, chefe da 4ª seção 
da diretoria-geral, conduzir a coleta de dados, no seu ajuizamento 
técnico. “A matrícula e a frequência não bastam, porém, para 
julgarmos com segurança a eficácia do aparelho didático. É necessário 
ainda o conhecimento de um terceiro fator de real importância, a 
população escolar” (1916, p.VII). A bem dizer, os números coletados 
alarmavam. “Em todo Brasil, de 1.000 indivíduos em idade de cursar 
escola primária, 137 apenas estavam matriculados, e deles, somente 
96 frequentavam as escolas.” Prudentemente à procura de certezas 
proporcionadas pela objetividade dos números, Bordeaux Rego 
estipulava os quesitos da boa estatística, a saber, conhecimento do 
quadro do pessoal docente, total de alunos concluintes dos cursos, 
“impersistência nos estudos”, dispêndios com o ensino público, 
dados por ele considerados esquivos. De qualquer modo as cifras 
consolidadas dimensionavam a organização empírica, a extensão 
e a distribuição do “aparelho didático” pelos estados, municípios 
e Distrito Federal. Segundo a estatística de 1916, o “aparelho 
didático”, conforme terminologia técnica, comportava “escolas 
comuns” e “escolas especiais”. O “total do discipulado”, a população 
discente, encontrava-se assim distribuída: 58% em “aulas estaduais”, 
21% em escolas municipais, 20% em escolas particulares, e 1% em 
escolas subvencionadas.

Mato Grosso comparecia com maior número de alunos em 
escolas estaduais, visto ser nula a participação municipal; Alagoas, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Sergipe, Amazonas, Ceará, São 
Paulo possuíam escolas estaduais em quantidades expressivas; já nos 
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estados do Rio Grande do Sul, Piauí, Maranhão, Bahia, Pará, Paraíba, 
Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Goiás, Santa Catarina, São 
Paulo, Pernambuco avultavam a participação dos municípios na oferta 
de escolas.

No tocante à matrícula geral, como vimos, constatava-se déficit 
entre os totais gerais da população em idade escolar – 4.642.676 
crianças; matrícula geral – 638.378; frequência – 447.614, déficit 
sujeito a variações regionais. Conquanto, é preciso acautelar a 
estimativa da população em idade escolar, os executores da estatística 
contabilizam os dados estocados em recenseamentos anteriores. Além 
do que, o conceito assumido de “idade escolar” refere-se não à idade 
de frequentação obrigatória sujeita à variação nas unidades federadas, 
mas, segundo Bordeaux Rego. “Ao que se nos afigura mais próprio 
para a assimilação normal do primeiro grau do ensino intelectual, que 
a maioria dos educando não soe transpor. E é por isso que damos por 
balizas a esse período os 7 e os 15 anos” ( 1916, p.CCIX). 

Ao cotejar os números coligidos, o estatístico concluía. “A 
impressão que deixa o exame desse quadro é, sem dúvida, antes 
de tristeza que de satisfação.” No Distrito Federal, o coeficiente 
de crianças fora da escola alcançava 58%, em Santa Catarina, 
75%. O coeficiente de matrícula no Rio Grande do Sul, 23%, no 
Pará, São Paulo, Mato Grosso, próximo a 20%; em Minas Gerais, 
Paraná, Sergipe, Espírito Santo, Maranhão, Rio de Janeiro “não 
atingia 15%”; na Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Goiás, 
Paraíba, Alagoas, Piauí, Amazonas, Ceará, o coeficiente “estava 
aquém de 10%”. Na apreciação de Oziel Bordeaux Rego, os impulsos 
significativos de escolarização provinham do Distrito Federal, São 
Paulo e Minas Gerais, contudo, a seu ver, as taxas da matrícula 
geral demonstravam-se insuficientes no tocante à incorporação das 
populações infantis presentes e futuras. Mesmo assim, ressalvava as 
evoluções positivas, desde a Proclamação da República, a proporção 
entre matrícula geral e população em idade escolar aumentara três se 
comparada às últimas décadas do Império. 
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Em vez de recuo, portanto, o que havido é, indubitavelmente, 
marcha progressiva. Se a velocidade desse movimento está longe de 
satisfazer as nossas aspirações, algo consoladora, entretanto, já se nos 
afigura a certeza de que, apesar da interferência maléfica de tantas 
causas profundamente perturbadoras da evolução nacional, não há 
sido de todo perdida a esperança no melhoramento da cultura comum 
a fase que às esperanças de nosso povo, há vinte e seis anos, abriu a 
aurora do 15 de Novembro (Bordeaux Rego, 1916, p.CCXXIX).

Reveladores, os números brutos levantados pelas estatísticas de 
1908 e 1916 indiciam os males, de uma parte, repetência, de outra, 
duração mínima da escolaridade. Era sobre esse solo numérico que 
se assentavam os vigamentos da escolarização da infância. Mais não 
seja, sob as inexcedíveis inventivas de Bulhões Carvalho e Bordeaux 
Rego, o “aparelho didático” nacional (e regionais) adquire forma 
numérica.77 Doravante, com as estatísticas da instrução, cujos números 
colossais impressionavam a todos aqueles às voltas com os direitos da 
cidadania, reacendia antigo pressuposto filosófico-utilitarista –, qual 
seja, converter a função do Estado em fonte da felicidade coletiva. Sob 
impacto da ciência estatística, há a transfiguração das realidades em 
cifras reconhecíveis. Monocrômicas, as irrefutáveis moles numéricas 
e sua linguagem objetiva engendram verdades quanto ao ser real do 
Brasil e dos brasileiros, e delas, as verdades, aduziam-se políticas para 
os serviços setoriais.

Poder local, passo à frente

Compreendendo a instrução elementar como cidadela do poder 
público, algumas câmaras municipais paulistas arriscam instituir a 
obrigatoriedade escolar. No âmbito do poder local, por exemplo, José 
Augusto de Barros, prefeito de Mogi Mirim, promulga tal estatuto na 
forma de lei.

77 Cf. Apêndice A – Tabela D. 
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Artigo 1º – É obrigatório, em todo o território do município o 
ensino primário para as crianças de 7 a 12 anos.

Artigo 2º – Excetuam da obrigatoriedade:
As crianças que residirem à distância da escola pública maior de 

dois quilômetros, para meninos, e de um quilômetro para meninas;
 As crianças que sofrerem de inabilidade física ou intelectual, 

comprovada por atestado médico, ou, em falta deste, do Juiz de Paz ou 
da autoridade policial do distrito.

Artigo 3º – As crianças, em idade escolar obrigatória, poderão 
receber o ensino: a) nas escolas públicas; b) nas escolas particulares; c) 
em suas próprias casas.

Parágrafo único. No caso da letra (c) são obrigados a fazer 
exames nas escolas públicas, na época para isso designada, sob pena 
de incidirem os responsáveis por elas, na multa de 10$000 (O ensino 
primário e as municipalidades..., 1918, p.4).

Os demais artigos e parágrafos da lei incidem na criação de 
escolas em localidades nas quais, no “perímetro da obrigatoriedade”, 
a população em idade escolar fosse igual ou superior a 100 indivíduos, 
realização de estatística da população escolar, decretando-se, se 
necessária, a matrícula ex officio, secundada de multas aos pais, tutores, 
curadores ou patrões desleixados. Compartilhando dos arroubos de 
progresso civil e riqueza material, a Câmara Municipal de Atibaia, 
interior paulista, igualmente legislava a obrigatoriedade nos termos 
da Lei nº 88 de 1892 e do Decreto nº 218 de 1893. O ato legislador 
inovava ao proibir o trabalho de menores de 12 anos em fábricas, 
oficinas, casas comerciais ou particulares, durante tempo e horas de 
aulas (A obrigatoriedade do ensino..., 1917, p.3). 

Ao votar o anteprojeto de Raul Fonseca, diretor do Grupo 
Escolar “Cesário Mota”, a Câmara Municipal de Itu sancionava a 
obrigatoriedade igualmente em acordo com a Lei nº 88 e Decreto 
nº 218. Nas considerações, a razão dos legisladores: estimular o 
nacionalismo pela unificação da língua e conhecimentos da história e 
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geografia pátria, difundir a ética do trabalho, conscientizar homens e 
mulheres de seus direitos e deveres, reduzir o analfabetismo, elevar a 
moral, incutir energia, revigorar o caráter do povo. 

Excluídos da obrigatoriedade, meninos residentes a mais de 
três e meninas a mais de um quilômetro da escola ou portadores de 
incapacidade física ou intelectual, atestada por médico. Pais, tutores, 
curadores ou patrões eram obrigados a matricularem filhos, tutelados, 
curatelados ou empregados em grupos escolares, escolas isoladas ou 
particulares; a inobservância da lei autorizava a matrícula ex officio. 
Aos refratários, multas de 10$000 a 50$000, outra multa concerniria 
a 15 faltas consecutivas. Ademais proibia o trabalho de menores de 
12 anos em fábricas, oficinas ou casas comerciais no período diário de 
aulas. Os maiores de 12 e menores de 16, analfabetos, empregados em 
fábricas, oficinas ou casas comerciais, frequentariam escolas noturnas. 
A Câmara Municipal efetuaria a estatística anual da população escolar, 
criaria escolas municipais nos bairros e instaria o governo estadual a 
criar e a prover escolas. 
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E continuam a revelar...

Nas proximidades do centenário da Proclamação da 
Independência, Epitácio Pessoa, presidente da República, em clima 
patriótico, patrocina a Exposição Internacional do Centenário 
da Independência. Na abertura, parada militar e juramento à 
Bandeira Nacional nas escolas primárias da Capital Federal. Na 
cena celebrante, pavilhões dos estados brasileiros e países da 
América – Argentina, Estados Unidos, México; Europa – Bélgica, 
Checoslováquia, Dinamarca, França, Inglaterra, Itália, Portugal, 
Noruega, Suécia; Ásia – Japão.78 

Dentre as maravilhas técnicas destinadas a provocar emoção e 
prazer, a exibição de “No país das amazonas”, premiado documentário 
produzido pelo fotógrafo português Silvino Santos: pela primeira 
vez, exibiam-se imagens movimentadas da Região Norte, suas gentes 
morenas, riquezas vegetais e exuberâncias da fauna. Paralelamente, 
com Roquette-Pinto à frente, inaugurava-se a primeira transmissão 
radiofônica no país, o discurso de Epitácio Pessoa, seguido da 
execução da ópera “O guarani”, de Carlos Gomes. Após recepcionar 
milhares de visitantes, em 7 de setembro de 1923, encerrava-se a 
Exposição Internacional, nessa ocasião o poeta pernambucano 
Joaquim Osório Duque-Estrada entregava a letra do Hino Nacional 
ao presidente da República.

78 Cf. Motta (1991, 1992).
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Enquanto tecnologias de governabilidade, excetuando-se o 
recenseamento geral de 1920, os recenseamentos decenais foram 
operações malsucedidas.79 O recenseamento geral de 1890 realizara-se 
na conjuntura instável do Governo Provisório, o de 1900, no governo 
de Campos Sales, será contestado, suspendendo-se a divulgação 
dos resultados, o de 1910, cancelado por Hermes da Fonseca. 
Independentemente do planejamento e execução, havia obstáculos de 
peso, por exemplo, a resistência ao uso obrigatório do registro civil, as 
pessoas optavam pelo registro nas paróquias ou associavam o agente 
recenseador à conscrição militar, ao aumento de impostos ou ainda à 
tentativa de reescravização. 

1º de setembro de 1920. Convertido em questão patriótica, 
entrava em andamento o recenseamento geral do Brasil, como dito 
em outro lugar, até então o “quem somos” e o “quanto somos” eram 
assuntos controversos. Conduzido pela diretoria-geral de Estatística, 
novamente Bulhões Carvalho à frente, o recenseamento, inovador nos 
aspectos técnicos, reclama para si a apreensão inteiriça das realidades 
nacionais, população, agricultura, indústria e comércio. 

Quanto à demografia, a “lista de família” inquire, 
individualmente, nome, sexo, idade, estado civil, nacionalidade, 
profissão, grau de instrução, residência e defeitos físicos (cegueira e 
surdomudez). Por questões aparentemente técnicas, suprimiram-se 
os quesitos relativos à cor e religião, alegando-se que os “mestiços” se 
demonstravam refratários à declaração da cor da pele, e a confissão 
de fé mereceria inquérito específico. Apesar das dificuldades, da 
resistência em declarar dados pessoais, da imensidão territorial, da 
precariedade de vias de comunicação e de transportes, levava-se a 
termo a faina escrutinadora.80 

Formalizados em quadros numéricos, os resultados parciais 
são expostos no Pavilhão de Estatística da Exposição Internacional, 
popularizado como “Pavilhão da Ciência da Certeza”. Para além da 

79 Cf. Senra (2006).
80 Cf. Senra (2006).
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simples contagem, os resultados da faina escrutinadora, ao repercutirem 
números maciços, multiplicam as imagens perceptivas do país: massa 
da população 24.139.299 habitantes; juntos, os maiores estados, Minas 
Gerais, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco, totalizavam 
59% da população, Minas Gerais e São Paulo, 34%.81

Distribuição desigual da população ocupada nos setores 
produtivos: agricultura, pecuária, extração – 70,2%; indústria – 12,9%; 
transporte – 2,8%; comércio – 5,4%; administração pública, civil e 
militar – 2,1%; administração particular – 1,1%; profissões liberais – 
1,8%; “pessoas que vivem de rendas” – 0,4%; serviço doméstico – 4,0%; 
ocupação indefinida – 9.191.044; profissão não declarada – 416.568. 

Um dos resultados divulgados no transcorrer da década fere de 
morte as boas consciências: em cada mil brasileiros de todas as idades, 
“245 sabiam ler e escrever”, “755 não sabiam ler nem escrever”. Isto é, 
confirmava-se a permanência dos índices históricos do analfabetismo 
nacional, em aparência, inamovíveis. 

Tabela 3 – Evolução do grau de cultura

Sabem ler Não sabem ler Total
1872 1.564.481 6.834.253 8.398.734
1890 2.120.559 9.324.332 11.444.891
1900 4.448.681 8.973.578 13.422.259
1920 7.454.698 16.684.601 24.139.299

Excluídos os menores de 0 a 6 anos.
Fonte: Diretoria Geral de Estatística. Recenseamento do Brasil. Rio de Janeiro: 
Tipografia da Estatística. 1929, v.4 População – População do Brasil, por estados e 
municípios, segundo o grau de instrução por idade, sexo e nacionalidade.

81 Apanhado da evolução populacional de 1872 a 1950 consta em Carone 
(1976). Nas cogitações comparativas dos sujeitos de época, no século XX, 
Portugal, Rússia, Romênia e Sérvia apresentavam índices de analfabetismo 
mais elevados quando comparados aos índices brasileiros.
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Os números a seguir indicam, conforme sexo e grupos de idades, 
os coeficientes de “alfabetismo” e analfabetismo nas unidades da 
federação. Nos estados, Distrito Federal e Território do Acre, quanto 
ao sexo masculino, os números de indivíduos alfabetizados oscilam 
entre o mínimo de 74 por mil no Piauí e o máximo de 632 por mil, no 
Distrito Federal; quanto ao sexo feminino, o mínimo de 67 por mil no 
Piauí e o máximo de 624, no Distrito Federal. Para tornar os subtotais 
regionais mais expressivos, optou-se pelo agrupamento por zonas – 
Norte, Sul, Centro e, separadamente, Distrito Federal, Rio de Janeiro 
e Espírito Santo, por motivos não muito claros. 

Tabela 4 – Grau de instrução no grupo de 7 a 14 anos

Homens Mulheres

Zonas Sabem ler Não 
sabem ler Sabem ler Não saber ler

Norte 184.127 1.208.757 174.430 1.183.844
Sul 263.995 617.761 245.039 603.944
Centro 123.147 634.660 106.084 615.644
Distrito Federal 60.563 35.233 60.353 36.343
Espírito Santo 9.978 40.458 8.187 41.601
Rio de Janeiro 32.835 133.699 30.393 130.942
Brasil 674.645 2.670.568  624.486 2.612.318

Fonte: Diretoria Geral de Estatística. Recenseamento do Brasil. Rio de Janeiro: 
Tipografia da Estatística, 1929 (v.4 População – População do Brasil, por estados e 
municípios, segundo o grau de instrução por idade, sexo e nacionalidade). 

Cômputo geral: em mil habitantes de cada sexo, 429 homens e 
272 mulheres “sabem ler”, 571 homens e 728 mulheres “não sabem 
ler”. Os índices de escolarização apresentam acentuada variação 
regional.82 Ora bem, da operação censitária elogiada pela excelência 

82 “Por mais que as coisas tenham mudado dos censos de 1872 e 1890 para 
o de 1920, nenhum outro estado chega a juntar-se à dupla constituída por 
Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul na liderança das taxas mais baixas de 
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técnica, sobressaem os totais restritivos da escola primária brasileira: 
população em idade escolar: 5.704.393, matrícula geral: 1.249.449, 
frequência escolar: 678.684.83 

Na apresentação do Recenseamento do Brasil, um julgamento 
antigo, contudo considerado atual. “O problema da instrução popular 
não pode ser resolvido simplesmente pelo aumento progressivo 
da despesa. A sua solução está na dependência, principalmente, de 
medidas que obriguem a frequência escolar” (Brasil, 1929, p.VII). 

No clima histórico-psicológico propício à compreensão das 
realidades do país, a expectante década dos centenários, em linguagem 
de tragédia, os homens públicos os mais diferentes não titubeiam, em 
nomear, mais uma vez, o analfabetismo de “mal nacional” e “chaga 
social”. Dotados de poder de atração, sempre colossais, os números 
impressionam fundamente os debates políticos e culturais, e da justa 
reação resultam planos construtivos os mais diversos como é possível 
notar, por exemplo, nas monografias concorrentes aos prêmios 
ofertados pela Academia Brasileira de Letras. Antes de falecer, em 
1917, o editor português, Francisco Alves legara a sua fortuna pessoal, 
cinco mil contos de réis, à ABL, e por disposição do testador, a 
academia premiaria anualmente três estudos sobre “O melhor meio de 
disseminar o ensino primário no Brasil”.84 Nos concursos comparecem 
nomes sonoros, entre muitos, José Augusto Büchler e Pedro Deodato de 
Moraes, Achilles Lisboa, Manoel Bomfim, Sud Mennucci e Marques 
Pinheiro, autor da monografia intitulada Contra o analfabetismo, da 
qual extraímos o seguinte excerto elucidativo.

O analfabetismo no Brasil tem dois aliados terríveis e quase 
invencíveis: a grandeza do território e a pouca densidade da população. 

analfabetismo. Em resumo, os estados da Região Nordeste são os únicos a 
constituir-se em formação regional perfeitamente identificável, em termos 
de analfabetismo, ao término do período de 1872/1890 a 1920” (Ferraro, 
2009, p.173).
83 Cf. Apêndice A – Tabela E. 
84 Cf. Monarcha (2014).
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Logo a lei do ensino obrigatório, sendo uma lei sábia, e indispensável 
mesmo no Brasil, ainda assim, ela é entre nós absurda e inexequível, se 
procurarmos aplicá-la diretamente (1923, p.23-25).

No mais, assim dizia-se, o fardo do analfabetismo esmagava 
os anônimos da história; por desconhecerem a chave da felicidade 
e da fortuna, a alfabetização, nada lhe restava a não ser o fardo 
pesado de todos os dias, isto é, a servidão proletária no ganha-pão, 
deserdado da fortuna, o iletrado sobrevivia no degredo, desditosa, 
sua vida transcorria ao deus-dará. Com efeito, essa era a mensagem 
enegrecida da Cartilha do operário, de Theodoro de Moraes, cartilha 
de alfabetização pela processuação do método analítico destinada ao 
uso de adolescentes e adultos. 

Serviço rude e pesado o de carregador!
Este que se vê na estampa é Rafael.
Pobre Rafael! 
Não frequentou a escola.
Não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer contas.
Cresceu analfabeto.
E agora, para ganhar a vida, precisa fazer o serviço rude e pesado de 
carregador.
Trabalha tanto na fábrica desde cedo, carrega tantos pesos e, no fim de 
contas, ganha tão pouco!
Esta é a triste vida dos que perdem tempo e crescem analfabetos.
Esta é a triste sorte dos que não têm coragem de aprender o que não 
sabem.
Nunca adianta, vivem sempre atrasados e carregados de desgosto 
(Moraes, 1924, p.24).

Pois bem, no centenário da lei imperial sancionada por Pedro 
I, mandando “criar escolas de primeiras letras em todas as cidades, 
vilas e lugares mais populosos do Império”, vinha a público Ensino 
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primário, resultados provisórios do inquérito sobre a instrução primária 
no Brasil em 1926, divulgados por ocasião do centenário da lei de 15 
de outubro de 1827, referentes ao mesmo ensino. No inquérito aplica-
se um questionário simples, mas eficiente: aos governos estaduais 
inquiria-se o número de escolas primárias estaduais, municipais 
e particulares, alunos matriculados, frequência média de alunos, 
números de concluintes e total de professores com distribuição por 
sexo. Excetuando o Acre, após insistentes telegramas e ofícios, os 
governos estaduais e a prefeitura do Distrito Federal retornam os 
questionários preenchidos. E, conquanto admitisse a precariedade 
dos dados relativos as escolas municipais e particulares, Bulhões 
Carvalho exultava, a seu ver, os resultados do inquérito evidenciavam 
“incontestável progresso da instrução pública primária”. 

Apesar das lacunas, um valioso acervo de dados demonstrativos 
do grande esforço já despendido, no Brasil, em prol da difusão do 
ensino primário, com a manutenção, em condições mais ou menos 
satisfatórias, de milhares de casas de educação popular, nas quais já 
se acham matriculados mais de um milhão e meio de educandos, 
recebendo por intermédio do professorado quase exclusivamente 
feminino, as primeiras noções para a cultura intelectual (Bulhões 
Carvalho, 1927, p.III).

Para efeito de demonstração, no comentário introdutório, o 
competente estatístico fez constar uma sinopse didática: em 1926, o 
país possuía 24 mil escolas de ensino primário desdobradas em 33 
mil “cadeiras ou classes”, 35 mil professores, em sua quase totalidade 
mulheres, 1.350 mil alunos matriculados e frequência de 70% do total. 

Comparados entre si, os sistemas escolares delatam acentuada 
heterogeneidade: São Paulo possuía 6.601 “cadeiras ou classes 
estaduais”, 6.635 professores, 290.288 alunos matriculados, frequência 
de 190.279; Goiás, 208 cadeiras ou classes estaduais, 222 professores, 
11 mil alunos matriculados e frequência de 10.406, por exemplo. 



198   •   Carlos Monarcha

Otimista, o estatístico concluía que o período de 1920 a 1926 
presenciara um aumento de 38% no número de escolas primárias 
estaduais, de 56% no número de “cadeiras ou classes” e de 55%, na 
matrícula geral. Embora lacunares, os números concernentes às escolas 
municipais e particulares não desencorajam, diz Bulhões Carvalho. 

Malgrado as diferenças regionais, a nomenclatura utilizada na 
designação dos estabelecimentos é relativamente homogênea: grupos 
escolares, escolas-modelo, escolas complementares, escolas reunidas, 
jardins de infância, escolas isoladas. Porém, não há referências às 
escolas ambulantes e de emergência existentes em regiões remotas, 
a Amazônia, por exemplo. Nomenclaturas regionais aparecem no 
Rio Grande do Norte, “escolas isoladas ou rudimentares”, no Rio 
Grande do Sul, “colégios elementares”, em Santa Catarina, “escolas 
reunidas ou grupos escolares de 2ª classe”, no Distrito Federal, “escolas 
diurnas” e “escolas noturnas”. Em determinadas regiões, consta 
mínima quantidade de escolas municipais. Na média, comparado ao 
total de grupos escolares, o número de escolas reunidas e isoladas é 
bastante significativo. É de ver que a heterogeneidade demográfica e a 
economia condicionam a extensão do ensino primário. Desempenhos 
quantitativamente significativos ocorrem nas regiões abertas à 
economia de mercado: Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais, 
secundariamente, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Seja o que for, 
novamente, o torniquete do analfabetismo é por assim dizer, objeto de 
comoções e vertigens de pensamentos.

Os censos estaduais

Encaminhada à Conferência Interestadual de Ensino Primário, 
a “Memória sobre a educação nacional”, assinada por Antonio de 
Sampaio Dória, delegado da Liga Nacionalista de São Paulo, ultimava 
o povo analfabeto como uma das causas ruinosas do regime; hoje as 
suas palavras relembram bíblicas lamentações. 
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Se dever há que pareça repelido pela República, é o do combate 
ao analfabetismo, que lhe cancera as entranhas. A grande maioria dos 
brasileiros, mazelada pelas endemias, e abandonada pelos governos, 
jaz imersa na mais rasa ignorância nativa. As virtualidades poderosas 
da sua raça não se positivam (Conferência Interestadual de Ensino 
Primário, 1922, p.352). 

Torrencial, a fluidez dos números valida juízos idênticos sobre 
um objeto comum, ao mesmo tempo em que insufla a retórica 
circulante no Congresso Nacional, imprensa jornalística e estudos 
técnicos, ademais isso é inegável, empurra certas autoridades públicas 
para o campo das ações construtivas. 

Desde o ponto de vista da Liga Nacionalista de São Paulo, 
Oscar Thompson, diretor-geral da Instrução, abordava a crucialidade 
da educação do imigrante e do caboclo. Para o diretor-geral, 
“indiferentes ao destino da Pátria”, os núcleos caboclos levavam 
“existência quase selvagem”. Para superar o estado de coisas, expede 
circular solicitando planos de combate ao analfabetismo. Em carta 
aberta, Sampaio Dória responde ao apelo. E, ao propor um “tipo novo 
de escola alfabetizante”, esse professor de Psicologia e Pedagogia da 
Escola Normal da Praça rebramava os tropos da Liga Nacionalista. 
“Governo de origem popular e ignorância rasa do povo são coisas 
que se chocam, se repulsam, se destroem, como as trevas e a luz, o 
inferno e o céu” (Sampaio Dória, 1923, p.16). 

Eleito presidente do Estado pelo Partido Republicano Paulista, 
Washington Luís Pereira de Souza decide-se pela alfabetização total, 
mas a Assembleia Legislativa considera inviável elevar de 17% para 
40% o montante de gastos com a instrução. Por decisão pessoal, 
Washington Luís nomeia Sampaio Dória diretor-geral da Instrução 
com duplo propósito, diminuir as taxas de analfabetismo e evitar o 
aumento de gastos públicos. 

Dados do Recenseamento Federal de 1920 acusavam, para São 
Paulo, 4.600 milhões habitantes, 1.500 residentes em vilas e cidades; 
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das quatro mil classes escolares existentes, 75% localizavam-se em 
vilas e cidades, os 25% restantes em áreas rurais. Para erradicar “a 
desanalfabetização popular”, Sampaio Dória promove o recenseamento 
escolar, objetivando localizar os “núcleos de analfabetos”. O corpo 
de recenseadores é constituído de professores de classes ou escolas 
isoladas, trabalho difícil, considerando-se as extensas áreas, a densidade 
demográfica rala e a precariedade de estradas e transportes. 

O recenseamento visa a estabelecer o número de analfabetos 
em idade escolar, local de residência e condições de vida. Num mapa, 
registram-se nome, sexo, idade, filiação, nacionalidade, profissão do 
pai, residência, frequência escolar ou não, se sabe ler ou não; noutro 
mapa, esboça-se a carta geográfica do município a fim de orientar a 
posterior instalação de escolas. Do recenseamento escolar, saltam 
grandes números: total de 656.114 de crianças entre 6 e 12 anos, 
358.978 meninos, 297.136 meninas; do total de crianças de 7 a 14 
anos, 175.830 frequentam escolas, 372.145 não o faziam; 373.382 são 
filhas de pais brasileiros, 282.732 de pais estrangeiros. 

Hoje sabemos ao certo a extensão do analfabetismo infantil em 
São Paulo. É maior que se esperava. E por ele se pode imaginar o que 
vai por outros Estados, onde a instrução não correr par a par com a de 
São Paulo. O Brasil deve considerar seriamente a chaga que hoje se lhe 
corroí o seio. O recenseamento escolar, aqui, e um brado e um aviso. 
Que a União se interessava pelo problema e se salvará, ou estaremos 
na iminência de ver medrar, entre nós, os horrores da anarquia (São 
Paulo, 1920, p.6).

Sancionada a Lei nº 1.750, dezembro de 1920, expedido o 
regulamento da reforma, Decreto nº 3.356, março de 1921, a reforma 
entra em vigência e, com ela, um “tipo novo de escola”, visando 
intensificar o fluxo alfabetizador. De modo polêmico, estipulava-se o 
ensino gratuito e obrigatório entre 9 e 10 anos de idade, a não reprovação 
para otimizar a matrícula inicial e a criação do “curso médio”, 3o e 4o 
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ano primário, com taxa de matrícula. Nas escolas isoladas, o professor 
ministraria dois períodos de aulas com duração de duas horas e meia, 
demais, oficializa-se o método intuitivo de ensino.

Nas escolas primárias, o método natural do ensino é a intuição, 
a lição de coisas, o contato da inteligência com as realidades que se 
ensinam, mediante a observação e a experimentação, feita pelos alunos 
e orientação pelo professor. São expressamente banidas da escola as 
tarefas de mera decoração, os processos que apelem exclusivamente para 
a memória verbal, a substituição das coisas e fatos pelos livros que se 
devem apenas usar como auxiliares de ensino (São Paulo, 1920, p.27).

A essas medidas, somava-se a unificação das escolas normais 
primárias e secundárias num mesmo padrão, a valorização da prática 
de ensino, a autonomia didática dos professores. Divergências com 
Washington Luís levam o diretor-geral a exonerar-se. Em Questões 
de ensino, obra de defesa de princípios, Sampaio Dória ajuizaria “A 
escola urbana de quatro anos tal como tínhamos antes da Reforma é 
a mais pura, a mais acabada ideologia delirante. É um aparelhamento 
que não alcança, nem pode jamais alcançar os fins que visava” 
(Sampaio Dória, 1923, p.299). 

Para Sud Mennucci, chefe do recenseamento escolar de 1920, a 
reforma consistira num esforço louvável de interiorização da escola. “A 
solução só podia ser esta: diminuir os anos de obrigatoriedade escolar, e o 
número de anos de curso primário. O Estado estava diante de um dilema 
fatal: ou dar muito a poucos ou dar pouco a todos [...] o que se perdeu em 
profundidade, ganhou-se em extensão” (Mennucci, 1932a, p.63). 

A reforma vigora de 1921 a 1925, de uma parte, altera a 
organização didática dos grupos escolares, de outra, converte parcela 
das escolas isoladas em escolas reunidas. Na observação seca de 
Guilherme Kuhlmann, diretor-geral da Instrução, comparadas aos 
grupos escolares, as escolas reunidas eram estabelecimentos de fácil 
administração e de baixo custo. 
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Noutro extremo do território nacional, Manoel Bergström 
Lourenço Filho executa a reforma da instrução pública do estado do 
Ceará. O catedrático de Higiene e Ciências Físicas e Naturais e diretor 
da Escola Normal Pedro II, Fortaleza, João Hyppolito de Azevedo e 
Sá, propusera a Justiniano de Serpa, presidente de Estado, solicitar a 
Washington Luís a vinda de um “professor paulista” para renovar as 
cadeiras de Psicologia, Pedagogia e de Didática da Escola Normal. 
Lourenço Filho lá permanecerá entre 1922 e 1923. Então, Fortaleza 
vivenciava um clima de modernização, ao mesmo tempo, estavam na 
memória coletiva acontecimentos malsãos: a “salvação” levada a cabo 
pelo presidente da República, Hermes da Fonseca, a deposição da 
oligarquia Accyoli, a derrubada do presidente de Estado, tenente-
coronel Marcos Franco Rabello, a prisão do intendente municipal, 
Ildefonso Albano, a chamada Sedição de Juazeiro, capitaneada pelo 
padre Cícero Romão Batista e Floro Bartolomeu (e nalguma medida 
Pinheiro Machado).85 

Logo mais Lourenço Filho será nomeado diretor-geral da 
Instrução. De súbito, a reforma adquire ares de campanha contra o 
analfabetismo e de ação social pela escola. Na voz de uma professora 
primária aderente aos trabalhos da reforma. “Bem sabeis que a escola 
primária não é só a fonte da instrução das camadas populares; é, mais 
ainda, a forja onde se devem formar caracteres, onde se deve fornecer 
ao futuro cidadão uma educação nacional, baseada no culto do civismo” 
(Mello, 1923b, p.448, grifo do autor). 

Auxiliado pelos prefeitos, Arcebispado de Fortaleza, Inspetoria 
de Obras contra as Secas, Administração dos Correios, Repartição 
dos Telégrafos e Associação Comercial, o reformador coloca em 
andamento o Cadastro Escolar. Consolidado, o cadastro apura 161.572 
mil crianças em idade escolar, matrícula geral de 36.058. Na sequência, 
entre 1921 e 1923, instalam-se grupos escolares e escolas reunidas em 
vários municípios; com isso a matrícula elevava-se de 19.360 alunos 
para 32.079, evolução positiva, conquanto aquém da demanda, o 

85 Cf. Castelo (1970) e Monarcha (2010a) e (2015). 
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que não impede Lourenço Filho de proclamar. “O sertanejo não é 
impenetrável à máquina e à escola; os governos, em geral, é que têm 
mantido uma criminosa indiferença pelo problema da cultura popular” 
(Lourenço Filho, 1923, p.473). 

Num futuro próximo, as operações censitárias paulista e cearense 
servirão de modelo no planejamento dos serviços em educação. 
Aparentados pelo lema “estatística, condição de eficiência”, Fernando 
de Azevedo, no Distrito Federal, em 1928-1930, e novamente 
Lourenço Filho, em São Paulo, em 1930, por exemplo, recenseariam 
as populações escolares como ato preliminar e princípio de eficiência 
na elaboração de políticas para o setor. De modo geral, a técnica 
recenseadora ganha maior efetividade ao discriminar a matrícula 
efetiva da matrícula geral, taxas de alfabetização em separado das taxas 
de promoção geral, médias de matrícula e frequência.

Do professorado e sua condição existencial

Uma tabela inédita! Sob o título “Ensino pedagógico estadual”, 
o Boletim comemorativo da Exposição Nacional de 1908 divulgava a 
localização geográfica e o número de estabelecimentos de preparo de 
professores.
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Tabela 5 – Ensino pedagógico estadual

Sede das escolas Escolas Matrícula

Estados Cidades e vilas Escolas 
normais

Outras 
escolas Total Nas escolas 

normais
Nas outras 

escolas Total

Amazonas Manaus 1 1 2 75 3 78
Bahia S. Salvador 1 - 1 153 - 153
Ceará Fortaleza 1 - 1 344 - 344
Espírito Santo Vitória 1 - 1 79 - 79
Goiás Goiânia 1 - 1 1 - 1
Maranhão São Luís 1 - 1 105 - 105
Minas Gerais Belo Horizonte 1 - 1 110 - 110
Pará Belém 1 - 1 165 - 165
Paraíba Paraíba 1 - 1 158 - 158
Paraná Curitiba 1 - 1 125 - 125
Pernambuco Recife 1 - 1 173 - 173

Rio de Janeiro Campos 
Niterói 

1
1

-
-

1
1

74
141

-
-

74
141

Continua na página 205
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Rio Grande do 
Sul

Porto Alegre
Santa Cruz
Santa Maria 
São João de 
Montenegro

-
-
-
-

1
1
1
1

1
1
1
1

-
-
-
-

63
31
57
33

63
31
57
33

Santa Catarina Florianópolis 1 - 1 49 - 49

São Paulo 

Campinas
Guaratinguetá
Itapetininga 
Piracicaba 
São Paulo 

-
-
-
-
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
2

-
1
-
-

374

172
200
217
201
290

172
200
217
201
664

Sergipe Aracaju 1 - 1 64 - 64
Soma 16 10 26 2.190 1.267 3.457

Fonte: Diretoria Geral de Estatística. Estatística da Instrução. Boletim comemorativo da Exposição Nacional de 1908. Rio de Janeiro: Tipografia da 
Estatística, 1908.

Continuação da página 204
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Como se deduz, o “ensino pedagógico” público e privado realiza-
se em 44 estabelecimentos: “19 normais e 25 de outras espécies”, quer 
dizer, escolas normais e instituições de ensino cujos diplomas são 
aceitos para o magistério; quanto aos estabelecimentos, esses diferem 
no tamanho, programas de ensino e nível de estudos. 

Mais ao largo, nos meios parlamentares, Miguel Calmon, 1912, 
encaminhava a criação de uma escola normal superior na Capital 
Federal; Raul Alves, 1917, exacerba-se por uma escola normal em 
regime de internato e externato para preparar as fileiras de professores 
do sexo masculino para atuarem em todo o território nacional; mais 
adiante, com idêntico propósito, isto é, formar as fileiras do magistério 
primário, Tavares Cavalcanti, 1923, advogaria uma escola normal 
superior ou faculdade de letras a ser criada no Rio de Janeiro. Tal como 
aos tempos idos, as projeções mentais de futuros benquistos recaem na 
figura do mestre-escola/professor primário, com efeito, os faróis de ideias 
sobressaltam a imagem social do magistério. Relicário de virtudes, anjo 
tutelar de imensas asas abertas a flanarem sobre a meninice, atribuía-se 
ao exercício do magistério um código moral drástico. 

O magistério é apostolado e quem diz apostolado diz dedicação e 
desinteresse. Quem o exerce não trabalha para si, mas para os outros, não 
para o presente, mas para o futuro. O professor em sua escola é como o 
enviado na sua missão, prudente, modesto, delicado, perseverante.

O homem em quem a sociedade deposita a sua grandeza pela 
perpetuação dos princípios que a sustentam, em quem a família confia as 
suas esperanças e a pátria os seus defensores de amanhã, não pode se um 
homem vulgar. O seu ministério é sagrado, a sua função social, imensa.

Verberava Deodato de Moraes (1919, p.12), professor de Pedagogia 
da Escola Normal de Casa Branca, interior paulista, ao paraninfar 
a turma de alunos-mestres diplomados pela Normal. Comumente 
nos mais variados meios sociais e intelectuais, por exemplo, nas 
conferências da Liga de Defesa Nacional, sobressaltavam-se a imagem 
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social do professor primário. “A palavra que ele dá ao discípulo é como 
a hóstia, que, no templo, o sacerdote dá ao comungante. É a eucarística 
cívica. Na lição há a transubstanciação do corpo, do sangue, da alma da 
nacionalidade” (Bilac, 1924, p.61). E na década dos centenários, 1920, 
oficializava-se a data de 15 de outubro como “Dia do Professor”, e não 
faltaram celebrações do trabalho anônimo do mestre e do benefício 
universal da instrução. Nas palavras aquecidas de Agnello Bittencourt, 
diretor-geral da Instrução do estado do Amazonas. “Ninguém poderá 
negar ao obscuro ‘mestre-escola’ o papel de pioneiro da civilização 
brasileira, nos surtos de desenvolvimento a que ascendemos, entre as 
nações sul-americanas.”

A gênese da nossa evolução, desde 1827, tem estado e continuará 
a estar ainda por muitas décadas, nesses pequenos centros de 
combate ao analfabetismo, que se vai restringindo diante da luz que 
o professor espalha. Mártir da desconsideração dos tempos é justo 
que o serventuário do magistério tenha o seu dia, como homenagem à 
sua obra realizadora de patriotismo e humanidade (Bittencourt apud 
Lima, 1927, p.30, grifo do autor).

É quando como dito anteriormente, a diretoria-geral de 
Estatística publica Ensino primário – resultados provisórios do inquérito 
sobre a instrução primária no Brasil em 1926, divulgados por ocasião do 
centenário da lei de 15 de outubro de 1827, referentes a esses. Nos números 
dados a conhecer, as fileiras do professorado primário apresentam 
adensamento significativo. Considerando-se o número de professores 
em exercício nas escolas estaduais, municipais e particulares nos 
estados da região Norte, a distribuição quantitativa é a seguinte: 
Amazonas – 249 professores; Pará – 1.160; Maranhão – 346. Na 
região Nordeste: Piauí -109; Ceará – 665; Paraíba do Norte – 574; 
Pernambuco – 1.466; Alagoas – 663; Sergipe – 301; Bahia – 1.915. 
Na região Sudeste: Espírito Santo – 586; Minas Gerais – 6.875; Rio 
de Janeiro – 1.591; Distrito Federal – 2.324; São Paulo – 7.824; Na 
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região Sul: Paraná – 1.659; Santa Catarina – 1.070; Rio Grande do Sul 
– 6.875. Na região Centro-Oeste: Goiás – 222; Mato Grosso – 237. 

Adensamento visível se compararmos tais quantidades àquelas 
consolidadas pela estatística de 1916: 15.586 professores, 11.402 em 
escolas públicas e 4.184 em particulares; 8.068 professores lotados no 
magistério estadual (52% do conjunto); 3.334 no municipal (21%); 
239 vinculados a estabelecimentos subvencionados (2%); 3.945 a 
estabelecimentos “sem auxílio oficial” (25%). E muito embora se 
falasse em “missão” e “sacerdócio”, certamente as condições existenciais 
das fileiras do magistério nacional não eram das melhores. De fato, 
amparado em documentação variada, leis, decretos e regulamentos, o 
potiguar Nestor dos Santos Lima, em Um século de ensino primário, 
publicado em Natal, no ano de 1927, compilava os vencimentos anuais 
do magistério público nos estados da federação. Referida ao período 
de 1924 a 1927, da compilação salta tanto a modicidade dos salários 
quanto a heterogeneidade de escolas e de tipos de professores.

– Rio Grande do Norte: professores de 1ª categoria (capital) – 
4:200$; 2ª categoria (cidades) – 3:600$; 3ª categoria (vilas); 
– 3:000$; 4ª categoria (povoações e escolas rudimentares) 
– 2:400$. Diretores de grupos – 5:400$ (capital), 4:800$ 
(cidades), 3:800$ (vilas).

– Maranhão: professores de escola-modelo, grupo escolar 
e instituto pré-escolar – 2:400$; professores de escolas 
isoladas, urbanas e rurais – 180$ 2:160$.

– Paraíba: professores de escolas isoladas: 1ª categoria (capital) 
– 3:000$; 2ª categoria (cidades) - 2:760$; 3ª categoria (vilas) 
– 2:520$; 4ª categoria (povoados) – 2:280$; professores-
adjuntos de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria – 1:560$, 1:480$, 1:430$ 
e 1:430$; professores de escolas rudimentares – 1:248$.

– Paraná: professores normalistas – 2:400$; efetivos de 3ª 
classe (capital) – 2:160$; efetivos de 2ª classe (cidades) – 
1:900$; efetivos de 1ª classe (vilas)  1:440$.
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– Obs.: As quatro categorias percebiam em 1896, 2:800$, 
2:300$, 1:900$ e 1:500$.

– Santa Catarina: professor normalista ou de grupo escolar – 
3:480$; professor de 4ª classe –  1:560$; Diretor de Grupo 
Escolar – 4:560$.

– Bahia: professores de 1ª classe – 4:000$, 2ª classe – 3:500$, 
3ª classe – 2.880$; professores de escola complementar – 
4:000$; professor diretor de grupo escolar: gratificação 
anual de 840$.

– Minas Gerais: professores de 1ª, 2ª e 3ª classes – 4:000$, 
3:900$ e 3:200$; professor-diretor de grupo escolar da 
capital – 4:560$; professor-diretor de grupo escolar de 
cidade – 3:960$; professor de grupo escolar da capital 
– 2:544$; professor de grupo escolar de cidade – 2:376$; 
professor de distrito 1.860$; professor de colônia – 1:584$.

– São Paulo: professor rural – 3:480$; professor urbano – 
3:480$; professor de grupo escolar – 4:910$. Diretor de 
grupo escolar 1º grau – 7:200$, 2º grau – 7:800$, 3º grau 
– 8:400$, 4º grau – 9:000$.

Como exercício de comparação do poder de compra de 
professores e diretores convém retomar o levantamento dos 
militantes anarquistas Hélio Negro e Edgar Leuenroth na brochura 
O que é marxismo ou bolchevismo: programa comunista, publicado em 
1919. O salário mensal de um trabalhador urbano ou rural variaria 
entre 80$000 e 120$000, o consumo mínimo duma família operária, 
dois adultos e duas crianças, orçaria em 207$000. Evidente por si, 
o déficit se acentua se se considerar as crises cíclicas de carestia 
do decênio de 1920, seguidas de elevação de aluguéis e preços de 
mantimentos. A despeito de tudo é preciso interrogar: Quem eram 
professores primários? Qual a condição existencial de uma categoria 
socioprofissional de natureza intelectual em regiões onde prevaleciam 
o trabalho manual e o analfabetismo?
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Verbo social, pátria viva

“O Brasil é um mundo” (ou o grande dia tropical)

Ama, com fé e orgulho, a terra em que nasceste!
Criança! não verás nenhum país como este!
Olha que céu! que mar! que rios! que floresta!
A Natureza, aqui, perpetuamente em festa,
É um seio de mãe a transbordar carinhos.
Vê que vida há no chão! vê que vida há nos ninhos
Que se balançam no ar, entre os ramos inquietos!
Vê que luz, que calor, que multidão de insetos!
Vê que grande extensão de matas, onde impera
Fecunda e luminosa, a eterna primavera! 

Dotados de apelos cálidos, no sentido de dar a conhecer e fazer 
amar o Brasil, por gerações, os versos romântico-patrióticos desse poema 
de circunstância, “A Pátria”, de Olavo Bilac (1904, p.15), impressionam 
a meninice escolar. Desde os fins do século XIX, a pedagogia escolar 
encontra-se acometida por manifestações de patriotismo e civismo, 
considerada instituição social capaz de superar divisões e desarmonias, 
via-se na escola a efígie do nacionalismo. Conhecer as “pequenas 
pátrias”, as regiões brasileiras, amar a “grande pátria”, a Nação, são os 
apelos duma literatura didática de cunho nacional e nacionalizante, 
com isso intentava-se estimular o patriotismo, a exemplo das nações 
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liberais Estados Unidos, Itália, França e Alemanha, cujos valores 
ecumênicos e missionários desbordavam em solidarismos.

Tudo leva a crer que a idolatria da nação (e da pátria) preenche 
o vazio gerado pela ausência de instrução religiosa; e, como não 
há educação sem fé, opta-se pela adoração do altar da Pátria. No 
intento de consubstanciar um povo feito de irmãos fraternos, cedo 
ou tarde, dos Céus encantados e radiantes, a Nação desceria a Terra. 
Resumidamente, para esse ponto de vista, o agir coletivo harmonioso 
tem suas raízes na educação comum, donde o contínuo estampar de 
certificados de civismo, isto é, os compêndios centrados na elegia da 
natureza, no culto das origens, no caráter do povo e, acima de tudo, no 
bem coletivo como referencial a ser incutido na infância escolar. 

Nessa figuração cívico-nacionalista dos fatos de realidade, o 
entendimento e o coração da prole da nação são instruídos e afeiçoados 
não com referência às classes sociais, às crenças religiosas, às doutrinas 
políticas, mas à Sociedade, ao Estado e à Nação. Que escopos? Suscitar 
sentimento de lealdade e estima a uma totalidade maior e anterior à 
existência individual, porquanto isenta de quaisquer egoísmos sociais 
ou lealdades facciosas. Transfundir espíritos, ou seja, o brasileirismo 
pela boa vontade cívica, amar e servir o corpo e alma da nação, espalhar 
a cultura heroica e republicana. De resto, como se afirmava, as escolhas 
individuais subordinam-se ao bem coletivo, muito embora sabe-se 
hoje que o pressuposto de sentimento nacional recalcasse a origem e o 
fundamento das desigualdades entre as classes sociais. 

Bussolada pelo nacional e nacionalizante, melhor dizendo, pelo 
intento de atrair o povo para si e nele reconhecer-se, desponta uma 
literatura didática desejosa de afetar o leitor com imagens benfazejas, 
na qual, por assim dizer, há credulidade excessiva; nela, a literatura, 
destacava-se o gênio distintivo das regiões brasileiras e sua junção 
num todo unitário, inextrincável, sobremodo pulsátil.86 Certamente as 
origens dessa literatura a exultar a imagem material do país remontam 

86 A nação como semióforo, ou seja, objeto do qual brotam incessantes efeitos 
de significação, é analisada por Chauí (2000).
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a Por que me ufano de meu país? – do monarquista Afonso Celso, livreto 
publicado no 4º Centenário do Descobrimento do Brasil. Na folha de 
rosto, o anexim – “Right or wrong, my country”; na sequência, Afonso 
Celso descreve um país exuberante, incomensurável, imerso num 
sonho agradável. O excerto a seguir, embora longo, capta à perfeição o 
exotismo brasileiro, segundo a visão do autor.

O Brasil é um dos mais vastos países do globo, o mais vasto da raça 
latina, o mais vasto do Novo Mundo, à exceção dos Estados Unidos. É 
pouco menor que toda a Europa.

Rivaliza em tamanho com o conjunto dos outros países da 
América Meridional. Representa uma décima quinta parte do orbe 
terráqueo. Só a Rússia, a China e os Estados Unidos o excedem em 
extensão. É quatorze vezes maior do que a França, cerca de trezentas 
vezes maior do que a Bélgica.

A sua circunscrição territorial menos dilatada, Sergipe, sobreleva 
a Holanda, a Dinamarca, a Suíça, o Haiti e Salvador. Cada um dos 
municípios em que se subdivide a mais ampla, Amazonas, equivale a 
Estados, como Portugal, Bulgária e Grécia. Pará, Goiás, Mato Grosso 
ultrapassam qualquer nação européia, salvante a Rússia.

O Brasil é um mundo (Figueiredo, 1901, p.9).

Insinuante e agregador, ainda que hoje soe irreal, Afonso Celso, 
um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, elabora uma 
mitologia das origens e destinação social do país. De saída diverge, 
motivo edênico, a fusão das raças como fato benquisto, embora muitos 
a caluniassem. “Negros, brancos, peles-vermelhas, mestiços vivem aqui 
em abundância e paz”, “Deus não nos abandonará. Se aquinhoou o 
Brasil de modo especialmente magnânimo, é porque lhe reserva 
alevantados destinos.” Mais à frente de Por que me ufano de meu país? 
de Afonso Celso, viriam outros artífices desse gênero empenhado na 
descrição afetuosa das singularidades do país, Alfredo Varela, Livro 
da mocidade; Olavo Bilac, A pátria brasileira; Júlia Lopes de Almeida 
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Histórias da nossa terra; Viriato Correia, Histórias de nossa história; 
Afrânio Peixoto, Minha terra e minha gente; Olavo Bilac e Manoel 
Bomfim, Através do Brasil e Olavo Bilac e Coelho Neto, Contos pátrios. 

E, mais ao largo no corpo real da pátria, remanesciam litígios de 
fronteiras entre Brasil e países sul-americanos, de sorte que a demarcação 
histórico-geográfica dos limites era objeto de disputas contenciosas. 
Sob as ações de um dos expoentes da tradição diplomática do Segundo 
Reinado, José Maria da Silva Paranhos, ministro plenipotenciário, aos 
poucos se resolvem as pendências relativas às fronteiras externas.87 De 
sorte que os tratados internacionais finalizam o bordado das fronteiras, 
mesmo assim, ainda é relativo o conhecimento da territorialidade 
comum, as representações cartográficas mais exatas concernem ao 
Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, e Rio Grande do Sul. 

No introito da Estatística da instrução, 1916, Oziel Bordeaux Rego 
desabafa: para estabelecer a divisão administrativa do país, enumerar 
municípios, cidades, vilas e paróquias, fora obrigado a recorrer ao 
“precioso Atlas do Império do Brasil”, de Cândido Mendes de Almeida, 
e às fontes antigas, isto é, relatórios de presidentes de províncias, 
legislação anterior ao Ato Adicional, legislações provinciais, obras 
de Robert Southey, Ferdinand Denis, Aires de Casal, Costa Pereira, 
Jaboatam, Silva Lisboa, Fernandes Gama, Accyoli, Saint-Hilaire, 
Koster, Perdigão Malheiro e Cortines Laxe.

Instruir entendimento e coração da prole da nação

Um dos pontos altos da literatura didática a exultar a grandeza e 
o orgulho nacional, quer dizer, a noção abstrata da Pátria (e de povo-
nação), é, sem dúvida, Através do Brasil, de Olavo Bilac e Manoel 
Bomfim, o primeiro, inspetor escolar, o segundo professor e diretor na 
Escola Normal do Distrito Federal. O compêndio é decalcado de Le 
tour de la France par deux garçons, subintitulado “Devoir et patrie”, de G. 
Bruno, pseudônimo, um dos melhores produtos do clima pedagógico 

87 Cf. Escobar (1995, [1940]) e Vianna (1935).
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do começo da Terceira República francesa.88 O entrecho do livro 
incita o leitor a acompanhar as jornadas de norte a sul do país por dois 
adolescentes, Carlos e Alfredo em busca do pai desaparecido. Misto 
de périplo educativo e enciclopédia popular, a narrativa descreve os 
meandros geográficos e as peculiaridades regionais. 

E acreditamos – escrevem Bomfim e Bilac – que isso se dá com o 
nosso trabalho. Estamos certos que a criança, com a sua simples leitura, 
já lucrará alguma coisa: aprenderá a conhecer um pouco o Brasil; terá 
uma visão a um tempo geral e concreta, da vida brasileira – as suas 
gentes, os seus costumes, as suas paisagens, os seus aspectos distintivos. 

Em capítulo seguinte. “E então o professor apelará para a 
observação da criança, para que ela note a diferença entre o estado 
selvagem e as indústrias, instituições, obras e costumes que distinguem 
a civilização; mostrará que essas instituições e indústrias faltam ainda 
em grande parte algumas terras do interior, onde a civilização ainda 
não penetrou” (Bomfim; Bilac, 1910, p.15). Desse título foram tiradas 
60 edições em cinco décadas.89

Em Viagem de uma família brasileira ao norte do país, Coelho Neto 
tenta emular a façanha de Bilac e Bomfim; logo seria a vez de Minha 
terra, minha gente, obra de iniciação etnográfica e antropogeográfica, 
de Afrânio Peixoto, diretor da Escola Normal e da Instrução Pública 
do Distrito Federal. No compêndio, o autor aborda os problemas de 
raça, clima e meio social a emperrar a formação da nacionalidade. 
“Nem lamúrias de uns, nem o lirismo de outros, produzem nada. 
Pareceu, pois, ao autor novidade útil escrever para as crianças de 
sua terra um livro sincero, sem reservas nem veemências, no qual 
procurasse, sobre os problemas essenciais da nossa nacionalidade, 
dizer-lhes verdades necessárias”. 

88 Cf. Lajolo (1982, 2000).
89 Cf. Botelho (2002), Hansen (2007). 
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A fusão lenta das misturas malfeitas ainda, a seleção reiterada 
da cultura, a disciplina forçada da vida social, farão dessa massa um 
povo forte, são e feliz? O esboço de hoje dará um povo voluntarioso, 
sentimental, inteligente, digno da terra e do tempo em que vive? 

Haja liberdade de comunicações, de comércio, de indústria; é o 
que reclama um país agrícola, distante dos mercados, distante de si 
mesmo, tão apartados são os núcleos disseminados da sua população. 
As nossas riquezas tão faladas, quase em ser, sejam exploradas, pois 
da riqueza virá progresso, conforto, civilização (Peixoto, 1916, p.225).

Guardadas as inclinações pessoais desses autores tão diferentes 
entre si, há propósitos extraliterários comuns, a fidelidade à ideia do 
nacional, o despertar de afeto, o amor à causa pública, a consciência 
da comunidade de destinos, isso no intento de enraizar o sentimento 
nacional e promover a amabilidade humanitária, em suma. “É, então, 
ali, a ideia sagrada da Pátria se apresentou, nítida e bela, diante da 
alma de Anselmo. E ele compreendendo enfim que a sua vida valia 
menos do que a honra de sua nação, pediu a Deus, com os olhos cheios 
de lágrimas, que o fizesse um dia morrer graciosamente, abraçado às 
dobras daquela formosa bandeira, toda verde e dourada, verde como 
os campos, dourada como as madrugadas de sua terra.” Enterneciam 
Olavo Bilac e Coelho Neto (1904, p.15), em Contos pátrios. 

Nem ideia abstrata nem produto raciocinante, figurava-se a pátria, 
como ente coletivo vivo tal como em Breviário cívico, de Coelho Neto, 
“Publicação da Liga de Defesa Nacional” ou em Tradições nacionais: 
episódios históricos e brasileiros notáveis, de Carlos Alberto Gomes 
Cardim, sinceros produtos e subprodutos da ideia plasmática de nação 
e nacionalidade.90 Enquanto isso, no aquecido circuito de edição e 
comercialização de obras didáticas, a Livraria e Editora Francisco Alves 
e a Companhia Melhoramentos destacavam-se na atração de autores 

90 A literatura cívico-patriótica endereçada à infância escolarizada é analisada 
por Correa (2006) e Hansen (2007); a edição e comercialização do livro 
didático, por Bragança (2000) e Razzini (2010).
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didáticos, em maioria lotados em aparelhos escolares.91 Nesse gênero 
em evidência, carregado de audácias divinatórias, o país aparece mais 
moderno e menos arcaico, não se alude ao latifúndio, à monocultura de 
exportação, tampouco às condições de vida e trabalho do povo pobre 
ou aos entrechoques sociais e às disparidades espaços-temporais. 

Objetivando incrementar o “são brasileirismo”, como escrevera 
Silvio Romero ou conhecer um país “distante de si mesmo”, como 
queria Afrânio Peixoto, essa literatura de ficção destinada à infância 
e a juventude (a copiosidade de reedições chama a atenção) assume 
a feição de certificados de civismo votados à construção simbólica da 
coletividade social, quer dizer, à supremacia da grande pátria sobre as 
“pequenas pátrias” ao mesmo tempo em que coligem a antropogeografia 
e a antropossociologia “da nossa terra e nossa gente”. 

De par, nos planos regionais, expandem-se a montagem 
de aparelhos escolares, as causas são as mais diversas, surtos de 
modernização das oligarquias estaduais, expansão de fronteiras 
agrícolas, ondas imigratórias, crescente urbanização e claro demanda 
social por escola. Nos circuitos políticos e nas instâncias do sistema 
intelectual, um consenso radical, o Brasil, país jovem e promissor, 
dotado de horizontes geográficos infindos, em que a natureza 
prodigiosa armara panoramas sedutores e deslumbrantes, carecia de 
direção e soberania mental.92 

Vazados em registro de convocatória social, as vozes faladas e as 
palavras escritas estimam lições intensas extraídas da firmeza cívica 
e da coragem marcial. Porventura, não mais bastava singularizar 
a nacionalidade pelos atributos externos, a extensão territorial, a 
variedade climática, a fertilidade dos solos, as florestas luxuriosas, os 
rios caudalosos, as cachoeiras majestosas, as praias magníficas, o céu 
de anil, e, as tradições populares. Porventura, não mais bastavam as 
ofuscantes tomadas panorâmicas (e extasiantes) enunciadas pelo 

91 Cf. Monarcha (1997) e Bragança (2000).
92 A ideia de nação é abordada por Gellner (2008); quanto à interpretação 
imaginária da vida coletiva, ver Brescianni (1998) e Girardet (1987). 
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indianismo-romântico dos poetas oitocentistas ou pelo ufanismo 
orgulhosamente aristocrático de Afonso Celso: era preciso ir além do 
ficcional maravilhoso, pois se dizia, a pátria não é apenas natureza 

Das lições auriverdes ministradas entre os escuros horizontes 
do presente, as noites estreladas e os fulgores da nova manhã, 
origina-se uma “religião cívica”, crente, fervorosa, assemelhada à dos 
primeiros cristãos. “Pátria, família e sociedade”, “O Brasil para os 
brasileiros”, “Tudo pela Pátria!”, “Tudo pela República!”, “Tudo pela 
Humanidade!”, “Pátria, Nação, Humanidade e Civismo”. E, muito 
mais do que antes, clamava-se por um filtro admirável, a ação social 
da escola e sua cultura letrada na formação de uma identidade coletiva 
mais congregante, mais hegemônica, mais unitária. Esmerilhava-se a 
confiança na escola social, nela se concentram as intenções educativas 
da prole da nação, considerada porvir do amanhã futuro. Em suma, na 
sua variedade, o pensamento nacionalista e suas “invenções históricas 
arbitrárias”93 avultam uma literatura social caracterizada pela cofiança 
na instrução popular. 

Dos extravasamentos das inquietudes morais, desdobra-se um 
chão forrado de publicações vibráteis, apostólicas mesmo, por vezes, 
mera ficção verbal, nem por isso menos sonoras, contudo aparentadas 
no desejo de construir uma consciência didática nacional – O Brasil e a 
educação popular, de Antonio Carneiro Leão; Educação primária escolar, 
de Raul Alves de Sousa; Pela instrução primária no Brasil, de A. C. 
Sales Júnior; Problemas de educação nacional e de instrução pública, de 
Egas Muniz Barreto de Aragão; O problema da educação nacional, de 
Azevedo Sodré; Eduquemo-nos, de José Augusto Bezerra de Menezes; 
Educação nacional, de Monteiro de Souza; Ensino popular no Brasil, 
de Orestes Guimarães; Educar-se para educar, de Venancio Filho; 
Educação popular, de Firmino Costa; A educação nacional e Virilização 
da raça, ambos de Mario Pinto Serva e No Brasil só há um problema 
nacional: a educação do povo, de Miguel Couto.

93 Cf. Gellner (2008).
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Tempos idos, tempos novos, num crescendo

Irmãos do norte! Irmãos do sul, amigos! Unamo-nos em torno da 
nossa bandeira; que os elos que nos ligam não se dessoldem nunca, 
para que seja grande a sua glória e poderosa a sua força!

Júlia Lopes de Almeida, “A nossa bandeira” (1907).

Na linguagem diagnóstica, o liberalismo-federalista ressoa 
espécime estrangeiro enxertado em florestas tropicais, por consequência, 
dizia-se, nelas efloresciam vinte hinos e bandeiras das vinte pátrias 
estaduais e sobre elas, a tremular, o fantasma da cissiparidade. Na 
segunda edição de A educação nacional, possivelmente influenciado 
pelo Os sertões de Euclides da Cunha, a quem demonstrara apreço e 
admiração, José Veríssimo colocava o problema claramente. “Estas 
diferenças fundamentais na evolução e índole da nação e da federação 
encerram os perigos intrínsecos desta forma, perigos que aos políticos 
previdentes cabe antever e conjurar. Além desses a federação brasileira 
encerra um outro e gravíssimo, qual é a indicada falta ou pobreza 
de sentimento nacional, tornando acaso prováveis, e em todo caso 
possíveis, as tentativas de separação” (Veríssimo, 1906, p.10). Nas 
imagens anoitecidas, alardeia-se a existência de um país indeterminado, 
sujeito à incoesão e à indisciplina. “O que me aterra é a possibilidade 
do desmembramento.”

Amedronta-me este espetáculo: este imenso território, povoado por 
mais de vinte e cinco milhões de homens, que não são continuamente 
ligados por intensas correntes de apoio e de acordo, pelo sem ideal, pela 
educação cívica, pela coesão militar, conflitos ridículos sobre fronteiras, 
dentro da integridade da pátria, explorados pela retórica, envenenados 
pelo fanatismo; originando guerras fratricidas, a desigualdade entre 
Estados irmãos, desirmanados pela diferença das fortunas e das 
prendas (Bilac, 1917, p.23). 
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Apreensão verbalizada por Oliveira Vianna em Evolução do povo 
brasileiro, obra em que fixava na forma de mural o desenrolar histórico-
sociológico-cultural do país. “Repartindo os poderes da soberania 
entre a União e os Estados, o novo regime cria, ao lado da história 
geral das suas instituições, uma história local, que se capitula em vinte 
histórias particulares, correspondentes aos vinte Estados da Federação” 
(Oliveira Vianna, 1923, p.29). É de então os ciclos afervorados de 
conferências, palestras, fundação de sociedades patrióticas, pregoante, 
o poder da palavra acena ensino cívico, linhas de tiro e escotismo, 
chegara o tempo atiçado das ligas e associações civis votadas a sublimar 
a proto-história nacional.94 Na tábua de prioridades, a debelação do 
analfabetismo, a conscrição militar compulsória, o voto obrigatório e 
secreto, a obrigatoriedade escolar. 

Sediada no Rio de Janeiro, com ramificações em Sergipe, Espírito 
Santo, Pernambuco, a Liga Brasileira contra o Analfabetismo bate-se 
pelo ensino primário obrigatório, educação nacional, caixas escolares.95 

A Liga de Defesa Nacional conclama a defesa da pátria, educação 
cívica, voto secreto, batalhões patrióticos, linhas de tiro, escotismo, 
moralização da política, ensino da língua materna, valoração do 
trabalhador, serviço militar e instrução obrigatórios.96 

A sua vez, a Liga Nacionalista de São Paulo desfralda a bandeira 
negra do perigo: a fidelidade dos imigrantes e descendentes à sua 
cultura de origem e a inexistência de patriotismo entre brasileiros.97 
Sob os influxos da Liga, Sampaio Dória, ao reformar a engrenagem 
dos serviços de instrução, subordina as escolas ditas estrangeiras às 
determinações da diretoria-geral da Instrução, além de proibir o 
ensino em língua estrangeira aos menores de dez anos, as obrigava 
a guardar os feriados nacionais, a prover ensino de língua portuguesa 
por professor brasileiro ou português nato, a prover ensino de história 
e geografia por brasileiro, e sobretudo a entoar os hinos nacionais. 

94 As trajetórias das ligas e seus programas são exaustivamente analisados por 
Nagle (1966). 
95 Cf. Nofuentes (2008) e Sousa (2004).
96 Cf. Oliveira (2012).
97 Cf. Bandecchi (1980) e Estatutos da Liga Nacionalista de São Paulo (1917).
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Donde campanhas na imprensa, discursos nas tribunas, 
distribuição gratuita de brochuras para “educar o povo no amor à Pátria, 
à Lei, à Liberdade e às tradições nacionais”. Em chave socialmente 
empenhada com frequência destrinçavam-se os mandamentos cívicos. 
“Amai a liberdade! Defendei a Pátria! Pagai impostos! Votai! Cooperai 
na política! Não vos esquiveis do dever do júri! Respeitai a lei! Fiscalizai 
a execução das leis! Falai bem a língua nacional! Não desdenheis a 
civilidade, o cavalheirismo, as boas maneiras!”. 

Eis aí, Srs. e Exas. Sras., o decálogo da religião da Pátria que a Liga 
Nacionalista houve por bem mandar fosse espalhado hoje pelo Estado 
inteiro. Realizar esses dez mandamentos é ter educação cívica, pois já 
o referi, educação é ato, educação é prática de preceitos; ter educação é 
agir no sentido da instruída possuída (Silveira, 1919, p.3). 

Nas elocuções hiperbólicas, reserva-se à escola a celebração 
hagiográfica dos fastos nacionais, o ensino da língua, história e geografia 
pátrias. Se o analfabetismo possibilitava a troca injusta da vontade geral 
pela vontade de minorias votantes, concluía-se que, a ativação do ensino 
cívico seria o corretivo, de tal sorte que o vozerio das ligas e associações 
converge para a qualificação do voto. “Onde não se permite a válvula 
das oposições à maioria, sociedades secretas, subversivas, carcomem o 
solo, sobre que se alteiam os governos descuidados. O melhor preventivo 
contra a explosão das rebeliões, sempre iminentes, é dar-lhes uma 
tribuna, por onde se desabafem, se queixem, preguem as suas ideias, 
trovejem as suas reclamações.” Encarecia Sampaio Dória (1919, p.142), 
em O que o cidadão deve saber. Manual de instrução cívica, opúsculo 
editado pela Tipografia Olegário Ribeiro, Lobato & Cia. Ltda., com 
a tiragem espetacular de 10 mil exemplares. Nesse decálogo popular de 
direito constitucional, o autor explica as noções de júri, serviço militar, 
estado de sítio, partidos políticos, soberania nacional, Estado e federação. 

Ora bem, assim se idealizava a superação da malformação do 
país. No mais, é bom lembrar que o alistamento eleitoral é reduzido, 
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na eleição presidencial de 1918-1919, por exemplo, girou em torno de 
1,5%, nas demais eleições, 2,3% a 2,4%, e em 1930, excepcionalmente 
em 5%.98 Além do que predominam as defraudações habituais 
praticadas pelo mandonismo local, o “bico de pena”, a adulteração das 
atas pelas mesas eleitorais e a “degola” ou “depuração”, isto é, o não 
reconhecimento dos diplomas dos opositores eleitos. 

Na aura ingente de cogitações nacionalistas, o escotismo de 
Baden-Powell, sumariado no manual A educação pelo amor substituindo 
a educação pelo temor, efloresce nos marcos escolares tanto pelo apoio 
das autoridades quanto pela iniciativa da Associação Brasileira de 
Escotismo.99 Elaborado pelo jornalista e folclorista Amadeu Amaral, 
o decálogo de imperativos, assim preceitua a ética do boy-scout, pré-
figuração do adulto reto. 

1 – A palavra do scout é sagrada; 2 – O scout é leal; 3 – O scout tem o 
dever de ser útil e de ajudar a outrem; 4 – O scout é amigo de todos e é 
irmão de qualquer outro scout; 5 – O scout é cortês; 6 – O scout é amigo 
dos animais; 7 – O scout sabe obedecer; 8 – O scout é alegre sorri e 
assobia; 9 – O scout é econômico; 10 – O scout é puro de pensamentos, 
de palavras e de atos (Amaral, 1916, p.4).

E raras, muito raras, foram as vozes a contraditar a pressão da voga 
nacionalista na subjetividade infantil. A de José Getúlio Frota-Pessoa, 
certamente, é uma delas. “A força de se inocular na criança essa idolatria, 
acabaremos formando gerações de fetichistas, para as quais o sentimento 
da Pátria, ideal e nebuloso, se substituirá pela adoração a esse ídolo concreto 
e palpável, que se vê fulgir e tremular” (Frota-Pessoa, 1924, p.117).

Num quadro social pintado e repintado a golpes e a contragolpes, 
translações de futuros, difusão de valores embandeirados e construções 
de futuro possíveis, avantaja-se o afã de engendrar de uma vontade 
única devotada a um todo transcendental preexistente aos indivíduos 

98 Cf. Buarque de Holanda (1948 [1936], 1960) e Nicolau (2012).
99 Cf. Nascimento (2008).
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e às classes sociais. Resumidamente o corte histórico-cultural é feito 
pelo nacional, valer dizer, trata-se de transfigurar o país para além das 
contingências da situação histórica (na lógica nacionalista, há uma 
inversão de sinais, é a nação que faz o homem e não o inverso). Com 
isso origina-se uma figura de destino coletivo, uma fé comum, isto 
é, a escola e sua cultura, para além da alfabetização, modelariam as 
novas gerações ao formar hábitos mentais e atitudes comportamentais 
necessários à coesão da vida nacional.

Ensinar o b a ba ou dar os rudimentos de um oficio, abandonando 
o espírito, a inteligência do jeca-tatu, do caipira e do alfabetizado em 
geral, no mesmo estado de inconsciência, desorientação ou anarquia, 
em que eles vivem há quatro séculos, é em nada resolver o problema de 
nossa cultura e de nossa grandeza. Uns e outros, quer os aprendizes de 
artífices, quer os alfabetizados se constituirão, talvez mais facilmente 
do que até agora, pasto da demagogia impenitente, ou das doutrinas 
extremistas, em voga (Carneiro Leão, 1923, p.133-4).

O elo é a pátria, a reação congregante

O recenseamento geral de 1920 estimara em 1,6 milhão o total 
de estrangeiros radicados no Distrito Federal, São Paulo, Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Desse total, São Paulo abrigava 
53%. Sob a pressão da antífona nacionalista, ascendente e alarmista, 
a estrangeirização do país soa como perigo iminente. Entrava em 
marcha o abrasileiramento das áreas do Sul do Brasil. Em relatório 
à Conferência Interestadual de Ensino Primário, Orestes Guimarães 
contabiliza 310 escolas mantidas pela Itália: 87 no Rio Grande do Sul, 
38 em Santa Catarina, 102 em São Paulo, 39 no Paraná, 11 na Capital 
Federal, 23 em Minas Gerais, 10 no Espírito Santo.100 Em memorial 
ao ministro da Justiça e Negócios Interiores, esse inspetor federal 
estribilha o desnacionalismo. 

100 Cf. Conferência Interestadual de Ensino Primário (1922).
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Quistos da alma brasileira, frequentados a dezenas, senão as 
centenas de milhares de crianças, filhas de estrangeiros, tais escolas, 
pela dinâmica educativa de que revestem reduzem os novos imigrantes 
avultadíssimo número de crianças aqui nascidas, as quais, infelizmente, 
as tornam os piores estrangeiros entre nós, embora com foros de 
cidadãos brasileiros.

Ao deixarem essas escolas, de cursos de seis a oito anos, as crianças 
saem perfeitamente estrangeiradas e assim, mais tarde, educarão seus 
filhos, só com o tempo com o convívio dos balcões e das estradas 
passarão a papaguear algumas palavras da língua vernácula, mas a 
leitura, a cultura, enfim, só a podem fazer nos diários, revistas e livros 
estrangeiros (Guimarães, 1925, p.3-4).

E a respeito “desses brasileiros feitos estrangeiros que sequer 
sabíamos assimilar”, dizia Afrânio Peixoto. “O senhor Orestes 
Guimarães, pedagogo de responsabilidade, fez ainda notar que não 
se toma providência alguma a respeito das escolas alemãs, em outros 
centros do país, em S. Paulo e no Rio, por exemplo, que continuaram 
e continuam livremente a funcionar, fazendo de estrangeiros patrícios 
nossos, que não sabemos nem podemos instruir” (1930, p.112). 

1917. No esforço de outorgar identidade à vida coletiva, 
Wenceslau Brás, presidente da República, decreta o fechamento de 
centenas de escolas em áreas de colonização no Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul por ensinarem em língua alemã. Passo seguinte, 
o Decreto nº 13.014, de maio de 1918, estipula a criação de escolas 
subvencionadas em núcleos de descendentes de imigrantes, ao todo, 
404 unidades, 120 no Rio Grande do Sul, 168 em Santa Catarina, 116 
no Paraná. De par, Orestes Guimarães, professor paulista comissionado 
em Santa Catarina, é nomeado inspetor escolar federal das Escolas 
Subvencionadas pela União.101 Na contiguidade, o Decreto nº 13.175, 

101 Na sua diversidade, o tema “escolas estrangeiras” é analisado por Kreutz e 
Luchese (2011). Ver Seyferth (1999). Sobre a obra de Orestes Guimarães, ver 
Auras (2007).
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de setembro de 1918, abriria crédito de 100:198$548 para auxiliar 96 
escolas oficializadas ou instaladas em núcleos coloniais no Paraná. 

No mandato do vice-presidente, Delfim Moreira, o ministério 
da Justiça e Negócios Interiores concede crédito de 113:937$580 para 
a instalação de 167 escolas no Rio Grande do Sul, já o Decreto nº 
13.014, de 4 de maio de 1918, credita 175:900$160 para 148 escolas 
em Santa Catarina. Enfim, alardeia-se o poder agregador da escola 
primária, instituição social essencial às instituições políticas, ao 
civismo, à saúde e ao rendimento econômico Se se atribuía à escola 
a finalidade de homogeneizar as populações – a cada nova geração, 
seriam concedidos o domínio da língua na forma culta, noções de 
geografia e história pátria, folclore, civismo e moral; paulatinamente, 
as finalidades da educação constantes nos regulamentos e regimentos, 
“o fim da escola é alfabetizar”, “promover a educação física, moral e 
intelectual”, o “ensino de letras”, são substituídas por outra finalidade, 
o ideal de construção da identidade nacional. 
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Hermeneutas da República iletrada

Fenomenologia das festas nacionais

1920 é a década dos centenários, melhor dito da compulsão à 
lembrança dos fatos salientes da história do país. Além do centenário 
da Independência, em 1922, celebravam-se os centenários de instalação 
do ensino jurídico e do nascimento de Pedro II, 1925 – imperador e 
monarquia são fatos sublimados –, do Poder Legislativo, 1926, e da 
lei geral das escolas de primeiras letras, 1927. Em tom de odisseia, 
avaliava-se trajetória do país, para alguns a meio-caminho, para outros, 
irrealizada. Mormente os esforços almejam estabilizar a flutuante 
memória nacional, por paradoxo, não será errôneo afirmar que nessa 
década há simultaneamente excesso de solidez memorial e ausência 
de memória. No teatro dos balanços, homens públicos de talentos 
multiformes irmanam-se na construção de memórias (como se sabe 
a memória não é tão só repetição do passado, o ato retrospectivo tem 
função propiciatória). 

As vozes se avolumam, hieráticos homens públicos de talentos 
multiformes pronunciam-se sobre o estado de coisas, alguns descreem 
da pátria, outros fitam o vir a ser; de qualquer modo, abundante, a obra 
ideológico-escritural dos reformadores e teoricistas lota os proscênios 
celebrantes, e, por ventura, a organização nacional da instrução é um 
dos motes centrais, talvez o mais querido, talvez o mais bem aceito. 
Encarnados na pele de hermeneutas da República iletrada, diferentes 
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sujeitos, em diferentes lugares, ao interrogarem em seus escritos “Qual 
instrução?”, “Qual Brasil?”, “Qual futuro?”, entoam vistosos elucidários. 
Nos escritos de circunstâncias, predominam objeções a um presente 
imóvel, melhor, a um passado que não quer passar. 

As ideias de organização e progresso vinham, no entanto, tendo 
expressões locais, como o atestam as reformas de ensino nos Estados 
de São Paulo, 1920; Ceará, 1922; Minas Gerais, 1927; Espírito Santo, 
1927; Pernambuco, 1928, e ainda no Distrito Federal, em 1925 e 1928. 
Essas reformas agitavam as novas ideias técnicas e os objetivos sociais 
da educação. 

Em 1924, funda-se, no Rio de Janeiro, a Associação Brasileira 
de Educação, que inicia reuniões de estudos, cursos de conferências e 
congressos anuais (Curitiba, 1927; Belo Horizonte, 1928; São Paulo, 
1929). Ramos dessa associação, ou instituições autônomas fundam-se 
também nalguns estados. Há um movimento de agitação de ideias 
semelhantes ao período final do Império, e a que não seriam estranhas 
as consequências econômicas e sociais provocadas pela Primeira 
Grande Guerra Mundial, e os progressos da industrialização do país 
(Lourenço Filho, 1949, p.243).

A década de 1920 transcorre em meio ao clima de guerra civil, 
decretação do estado de sítio, dissidências interoligárquicas, levantes 
“tenentistas”, marcha da Coluna Miguel Costa-Prestes, agitações 
populares, carestia de vida, balburdia orçamentária e corrosão das 
finanças públicas; numa palavra, estalava a crise de hegemonia da 
república oligárquica. Dos sobressaltos de consciências, deriva uma 
vertigem de programas de salvação pelo saneamento das relações 
sociais, em síntese. De modo que, o verbo social dos publicistas forra 
o chão das festas centenárias com ensaios de sociologia retrospectiva e 
psicologia social. E ao clamarem por acelerações e mutações da história 
pátria, suas palavras adquirem caráter ativo e valor documentário, pois 
marcadas pelo espírito de crítica e pelo desejo de renovação.
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É o caso do severo inquérito conduzido por Vicente Licínio 
Cardoso, À margem da história da República. Emendar vícios, difundir 
virtudes republicanas, propor rumos são as expectativas dos depoentes. 
Antonio Carneiro Leão assina “Os deveres das novas gerações 
brasileiras”, Celso Vieira – “Evolução do pensamento republicano 
no Brasil”, Jonathas Serrano – “O clero e a República”, José Antônio 
Nogueira – “O ideal brasileiro desenvolvido na República”, Nuno 
Pinheiro – “Finanças nacionais”, Oliveira Vianna – “O idealismo da 
Constituição”, Pontes de Miranda – “Preliminares para a reforma 
constitucional”, Ronald de Carvalho – “Bases da nacionalidade 
brasileira, uma síntese histórica”, Tasso da Silveira – “A consciência 
brasileira”, Tristão de Athayde – “Política e letras”, Vicente Licínio 
Cardoso -“Benjamin Constant, o fundador da República” e o 
antológico “À margem da história da República”, Gilberto Amado – 
“Instituições políticas e o meio social no Brasil”, depoimento judicioso 
em que as tonalidades auriverdes idelizadas por Afonso Celso cedem 
aos tons pardo-acinzentados na composição de um mural de sinuosas 
linhas. Alongadamente, detalhadamente o mural de palavras figura a 
visão de um país em ruínas. Ouça-se a voz a descrever paisagens físicas 
e culturais saturadas de perfis antropológicos fantasmáticos. “Povo 
propriamente não o temos, sem contar o das cidades que não pode se 
dizer uma população culta, a população do Brasil politicamente não 
tem existência.”

Compõem-se de 15 milhões de desassimilados que no Norte e 
no Centro constituem, os pescadores e seringueiros do Amazonas, 
os agregados das fazendas, os vaqueiros e campeadores do sertão, os 
pequenos negociantes nômades, os operários rurais primitivos e sem 
fixidez, trabalhando um dia para descansar seis na semana, o matuto 
ignorante e crendeiro, vivendo numa choupana, quando não desabrigado 
de todo, e ainda os jagunços da Bahia, os cangaceiros de Pernambuco, 
os “fanáticos” do Contestado, os capangas das vilas e aldeias do interior, 
a multidão de pequenos artífices e trabalhadores das cidades e das roças, 
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toda uma gens complexa, pouco produtiva, entregue a sua própria miséria 
e alheamento do mundo, emigrando do Ceará para o Amazonas, nos 
Estados do Norte se arrastando ao abandono do desconforto de um 
voluntário, sem saúde, sem hábitos de trabalho, dada às superstições das 
raças selvagens, inúteis quase como força econômica, e tendo, na sua 
maioria, é o Brasil, a ideia que nos deu Euclides da Cunha n’Os sertões 
(Amado, 1924, p.57, grifo do autor).

Homem da palavra exuberante, ideal-tipo do cidadão da 
República das Letras, no fecho do inquérito, Vicente Licínio retoma 
ancestral profissão de fé liberal. “Instruir é formar cidadãos, é sanear 
mentalmente, é fundamentar os laços da coletividade dentro da unidade 
da Pátria. Instruir é, pois, demonstrar o homem e republicanizar as 
instituições políticas. Num meio inculto, instruir é de fato governar 
sabiamente” (Cardoso, 1924b, p.109).102 

E, como em épocas anteriores da vida nacional, retornava a cena 
uma vigorosa cultura de reforma, por vezes, perdida em devaneios. 
Sem pretender estabelecer uma genealogia de mestres e discípulos, é 
possível dizer que, na vigília comum, subjazem as verdades da razão 
racionalista: instruir o entendimento, regular as vontades, afeiçoar os 
corações, construir a unidade de fins, ou por outra, ao se constatar o 
decaimento do país, receita-se instrução. 

Ultimamente o problema vai tomando a mentalidade de espírito 
de elite no sentido de tornar uniforme e praticamente eficiente a 

102 Comenta Carvalho (2002, p.70): “Não se pode dizer que as críticas desses 
autores estivessem equivocadas. Todos comparavam um regime republicano 
idealizado com a dura realidade e tiravam a conclusão inescapável da distância 
entre o Brasil real e o Brasil legal. No entanto, havia em todos eles uma 
incapacidade de ver o povo sob uma luz favorável, de perceber o lado positivo 
das ações do que chamei de povo da rua. Esse povo ativo ou era considerado 
fanático ou obscurantista ou desordeiro. O povo civil era simplesmente 
ignorante, analfabeto, doente, um Jeca-Tatu. O povo das eleições era massa 
passiva de manobra”.
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propagação do ensino público. É preciso, porém, que o objetivo 
pedagógico, resumindo toda a obra de educação do povo, vá também 
até onde a civilização é precária e se torne amplamente eficaz em todas 
as zonas do país (Fernandes, 1929, p.228).

Na esteira de obras embaladas pela vontade de reforma saiam 
escritos sociais irmanados na autenticação dos fatos de realidade, 
dentre outros, A educação nacional, de Mario Pinto Serva. “Jeca-Tatu 
só desaparecerá com a escola espalhada por todo o interior do país, 
escola que eduque física e mentalmente o nosso povo” (1924, p.19); 
Pela instrução primária no Brasil, de Antonio Salles Júnior. E “O 
ensino público no Brasil: decepções e esperanças” (no Livro de ouro do 
centenário da Independência do Brasil), “Cem anos de ensino primário” 
(no Livro do centenário da Câmara dos Deputados), ambos de Afrânio 
Peixoto. Esteira ampliada com Da divulgação do ensino primário no 
Brasil, de Alfredo Lopes da Cruz; Contra o analfabetismo, de Marques 
Pinheiro; Luta contra o analfabetismo, de como esta campanha favorece o 
saneamento do Brasil, de Aleixo de Vasconcelos; O ensino que nos convém, 
de Vicente Licínio; Instrução pública, de Benjamin Franklin Ramiz e 
Problemas da educação nacional, de Egas Moniz Barreto de Aragão. 

No vórtice celebrante, reaviva-se a memória de uma efeméride 
desbotada pelo tempo, a lei geral de criação das escolas elementares 
baixada em 1827, com a publicação de “Centenário das primeiras 
letras”, de Max Fleiuss; “Evolução do ensino primário no Brasil”, 
de Sud Mennucci; “Centenário do ensino de primeiras letras”, de 
Oswaldo Orico; “Um centenário pedagógico”, de Rocha Pombo; “O 
primeiro centenário da organização do ensino primário”, de Antonio 
Carneiro Leão (1923, p.35). “Que estão fazendo, pois, os outros três 
milhões de crianças em idade escolar? Estarão os nossos dirigentes 
com a consciência tranquila por haverem cumprido, patrioticamente, o 
dever na elaboração da cultura popular?”.103

103 Esses artigos saíram com destaque na revista Educação, órgão da diretoria-
geral da Instrução Pública e da Sociedade de Educação de São Paulo, nos anos 
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A favor da desanalfabetização geral, em edição dedicada ao 
centenário da Independência, n’O Estado de S. Paulo saía “Cem 
anos de instrução pública: 1822-1922”, de Sud Mennucci, texto 
posteriormente ampliado em livro e bem visto pelo público leitor. Ao 
mesmo tempo, as edições diárias de O Estado de S. Paulo transcrevem 
um a um os depoimentos concedidos ao inquérito coordenado por 
Fernando de Azevedo acerca da instrução em São Paulo. Opinavam 
Antonio de Almeida Júnior, Renato Jardim, José Escobar, Francisco 
Azzi, Lourenço Filho, Theodoro Braga, Paim Vieira, Rui de Paula 
Souza, Mario de Souza Lima, Amadeu Amaral, Ovídio Pires de 
Campos, Raul Briquet, Theodoro Ramos, Reynaldo Porchat, Artur 
Neiva, Sud Mennucci. 

No ano de 1927, viriam a público Um século de ensino, de Ach. 
Matos, e Um século de ensino primário, de Nestor Lima. À proporção 
que surge a luz, reafirmava-se antiga certeza, pela instrução popular 
organizada em dimensão nacional, seria possível superar dissensões 
e remediar males, só assim, pensava-se, o país deixaria de ser reflexo 
ou sombra de si. Noutros termos, é o momento da sublimação 
da consciência infeliz; ilusoriamente, abstratamente desaparecem 
as realidades antinômicas e, mais uma vez, a construção de uma 
comunidade orgânica pela vivência das normas de unidade recairá 
no regaço da instrução popular. Nas tantas construções de futuros, 
não raramente se confundem a realidade dos fatos com a percepção 
equívoca do momento.

Não tem conta entre nós os pedagogos da prosperidade que, 
apegando-se a certas soluções onde, na melhor hipótese, se abrigam 
verdades parciais, transformam-nas em requisito obrigatório e único 
de todo progresso. É bem característico, para citar um exemplo, o que 
ocorre com a miragem da alfabetização do povo. Quanta inútil retórica 
se tem desperdiçado para provar que todos os nossos males ficariam 

de 1927 e 1928; alguns anteriormente publicados em jornais prestigiosos: O 
País, Correio da Manhã, Diário da Noite.
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resolvidos de um momento para outro se estivessem amplamente 
difundidas as escolas primárias e o conhecimento do ABC (Buarque 
de Holanda, 1948 [1936], p.124).

Compulsivo, o verbo social aspira às verdades da história nacional, 
entrementes, um dado é inegável, o crisol de balanços, à primeira vista 
explicitadores de devotamentos generosos, ao sinalizarem os erros do 
passado e do projeto, projetam o porvir sonhado. De súbito, diferentes 
sujeitos, em diferentes lugares, com diferentes propósitos, fazem da 
história historiografia: “A história não deve ser fabricante de elogios 
ou depósito sebento de críticas póstumas. A história deve explicar: 
decompor o passado com a experiência do presente, animado o espírito 
pela crença do futuro” (Cardoso, 1924b, p.107). 

Das iniciativas

Na antevéspera do centenário da Independência, agosto de 
1921, Alfredo Pinto Vieira de Mello, ministro da Justiça, comunicava 
a Epitácio Pessoa, Presidente da República, a urgência de coordenar 
os sistemas estaduais de ensino e nacionalizar as escolas primárias. 
“Passou a fase de literatura, das considerações enfáticas e pessimistas, 
das estatísticas impressionantes, apontando os males do analfabetismo. 
Precisamos, antes, de uma resolução, eficientemente prática.” 

Dados oficiais recentes, colhidos por este Ministério permitem 
asseverar que, em várias circunscrições do país, mais de 90% das 
crianças estão privadas do ensino e na mais absoluta ignorância. E, 
como se esse mal não bastasse, surge outro não menos grave: a lenta, 
mas segura desnacionalização da infância nos Estados do Sul, onde 
inúmeras crianças brasileiras frequentam escolas, em que o ensino 
é ministrado exclusivamente em idiomas exóticos, rendendo-se 
assim a alheia pátria o culto devido à nossa (Vieira de Mello apud 
Lourenço Filho, 1946, p.8).
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Para o ministro, as ações emergenciais seriam objeto de estudos 
em evento auspiciado pelo governo federal, para tanto convoca a 
Conferência Interestadual de Ensino Primário a fim de formular ações 
conjuntas entre União, Estados e municípios.

Na comissão preparatória grandes nomes, José Augusto 
Bezerra de Medeiros, Vitor Vianna, Antonio Carneiro Leão, 
Orestes Guimarães, Ester Pedreira de Melo, João Batista de Mello 
e Sousa, Raimundo Pinto Seidl. Sob a presidência de Vieira de 
Mello, em clima de promoção de síntese de ideias, instalava-
se a conferência. Presentes, as delegações do Amazonas, Ceará, 
Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Piauí, Bahia, 
Maranhão, Espírito Santo, Alagoas, Goiás. Presentes também 
autoridades públicas representantes dos ministérios da Justiça, 
Fazenda e Agricultura, e intelectuais aderentes as ligas de Defesa 
Nacional, Nacionalista de São Paulo, Contra o Analfabetismo e 
Pedagógica de Ensino Secundário, do Rio de Janeiro. 

Na abertura, Vieira de Mello pronuncia-se. “A Constituição 
Federal, art. 35, nº 2, 3, 4, não exclui a intervenção da União mediante 
acordo com os estados para a solução do problema da difusão do ensino 
primário, ou antes, para diminuir senão extinguir o analfabetismo, que 
se alastra no país” (Conferência Interestadual de Ensino Primário, 
1922, p.11). Sob a presidência de José Augusto, instalam-se as 
comissões de trabalho, imperativo, o temário aborda assuntos cruciais, 
a saber, difusão do ensino primário, auxílio da União, obrigatoriedade 
escolar, organização das escolas rurais e urbanas, simplificação dos 
programas de matérias, uniformização do ensino normal, deveres e 
garantias do professorado; mais ainda, fontes de recursos financeiros, 
nacionalização do ensino primário, criação do Conselho de Educação 
Nacional e Patrimônio do Ensino Primário Nacional. Em nome dos 
estados, Tavares Cavalcanti releva a escola primária como centro de 
cultura construtor do caráter brasileiro e instância de defesa nacional; 
ao mesmo tempo em que adverte. 
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É uma verdade dolorosa: temos poucas escolas, grande número 
não provido e em todas a frequência pouco excede a 50% da matrícula 
e esta não alcança a 50% da população em idade escolar nas regiões do 
país pretendidamente modelares. Nas zonas rurais longínquas onde o 
próprio trato da terra é sobrevivência do velho ensino dos Jesuítas, o 
que convém é fazer do professor primário um elemento de progresso, 
um agente civilizador e não um simples ensinador limitado do alfabeto 
e das quatro operações que se esquecem quando não se praticam 
(Conferência Interestadual de Ensino Primário, 1922, p.234). 

No clima comocionado, João Batista de Mello e Sousa e Orestes 
Guimarães, relatores de um plano de nacionalização do ensino, 
apresentam as delegações um quadro de dispêndios com o ensino 
primário, pelo ineditismo, os dados gerais impressionam fundamente. 
“Mudou, definitivamente, a feição do problema: tirou-o da esfera 
declamatória em que ainda se encontrava e encaminhou-o para o 
terreno das soluções práticas” (Mennucci, 1932a, p.69). O quadro de 
dispêndio conjuga dados demográficos gerais, populações escolares 
de 7 a 14 anos, rendas estaduais e despesas com o ensino primário 
em números absolutos e percentuais. Santa Catarina despende 21%; 
Ceará, 17,8%; São Paulo, 16,9%; Distrito Federal, 16,5%; Mato Grosso, 
17,8%; Rio Grande do Sul, 11,9%; Minas Gerais, 11,3%; Amazonas 
e Pará, 10,4%; Paraná, 11,1%; Rio de Janeiro, 11,2%; Paraíba, 10,1%; 
Rio Grande do Norte, 10,7%; Piauí, 10,1%; Espírito Santo, 9,8%; 
Sergipe, 9,2%; Maranhão 8,4%; Alagoas, 7,8%; Goiás, 7,2%; Bahia, 
4,9%; Pernambuco, 3% (Mennucci, 1932a, p.69).

Novembro de 1921. Mello e Sousa, secretário geral e relator, 
encaminha as teses aprovadas na plenária de delegados. Em nome dos 
interesses nacionais, apela ao Poder Executivo para a criação de “órgãos 
propulsores da difusão e da nacionalização do ensino primário”; 
dentre as tantas deliberações, a participação da União na extensão e 
nacionalização do ensino, a criação de escolas primárias e normais 
federais, o ensino em língua vernácula, a proibição de cadernos, livros, 
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mapas e quadros didáticos em línguas estrangeiras, a escolaridade 
obrigatória entre 6 e 11 anos de idade; a esse respeito, em voto separado, 
o delegado do Rio Grande do Sul declara que, por dispositivo da 
Constituição estadual, o governo não decretaria a obrigatoriedade. 
“Pois que semelhante medida atacaria a autoridade paterna e destruiria, 
ao mesmo tempo, a liberdade espiritual” (Conferência Interestadual de 
Ensino Primário, 1922, p.350).104

Nas deliberações um consenso geral. “A opinião da grande maioria 
reconhece, pois, a competência da União para intervir na difusão do ensino 
primário no país, mediante prévio acordo com os Estados, e na forma 
constante das supracitadas conclusões” (p.300). A União subvencionaria 
a extensão do ensino primário nas seguintes bases: os estados acordantes 
aplicariam pelo menos 10% de sua receita na instrução elementar, os 
índices variariam de 10% a 60% do montante despendido pelo estado 
acordante, carreando-se os recursos às escolas primárias e normais, desde 
que equiparadas ao padrão federal a ser adotado. 

O alcance patriótico da escola seria potencializado com a 
criação de escolas normais superiores para preparar professores de 
normais primárias. Segundo os dados do relator, Mello e Sousa, no 
país existiriam 30 escolas normais e 12 mil professores primários, a 
seu juízo, a desanalfabetização total demandava 100 escolas normais, 
200 mil professores e uniformização dos métodos de ensino. À 
parte, veementes, José Rangel, Américo de Moura e Correa de Brito, 
relatores, enaltecem a federalização das escolas normais. “Se o regime 
atual caducou, se não temos docentes em número suficiente, não há 
outro recurso senão apelar para uma organização nova”.

Essa remodelação incumbe, por certo, à União. A federação, 
fundando, encampando e fiscalizando escolas normais; a União irá 
assumindo o encargo de formar e aparelhar um corpo de normalistas 
verdadeiramente nacional. O Brasil carece de um professorado único, 

104 Os usos do positivismo no Rio Grande do Sul são analisados por Bosi 
(1992), Lins (1967) e Tambara (1995).
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saído de escolas com programas e métodos mais ou menos comuns, 
com a mesma maneira de sentir o patriotismo de todos (Conferência 
Interestadual de Ensino Primário, 1922, p.234-235). 

E, das tantas e entusiásticas deliberações, poucas são concretizadas, 
contudo a conferência legitima as ações prioritárias. Anos depois, o 
Decreto nº 16.782-A, de 13 de janeiro de 1925, baixado na presidência 
de Arthur Bernardes, a “Lei Rocha Vaz”, criaria o Departamento 
Nacional do Ensino vinculado ao Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores. Ao Departamento caberia a “aplicação dos meios tendentes 
à difusão e ao progresso das ciências, letras e artes”, “animar e promover 
a difusão do ensino primário nos estados”, por seu lado, a União 
subvencionaria os salários do magistério até o máximo de 2:400$ 
anuais, aos estados competiria fornecer casa para professores, escola e 
material didático, entrementes o Congresso Nacional não consigna a 
respectiva dotação orçamentária. 

A convergência de vozes se acentuará na 1ª Conferência Nacional 
de Educação, auspiciada pela Associação Brasileira de Educação, entidade 
civil sediada no Distrito Federal. Instalada em Curitiba, dezembro de 
1927, sob o impulso de Lisymaco Ferreira da Costa, o evento reúne 
400 congressistas. Em parte das 113 teses debatidas, reeditam-se os 
acumulados precedentes, unidade nacional pela cultura cívica, literária 
e moral, uniformização do ensino primário, liberdade de programas, 
criação de escolas normais superiores.105 Na presidência das relatorias, 
os nomes autorizados de Belizário Penna, Leoni Kassef, Deodato de 
Moraes, Orestes Guimarães, Renato Jardim, Ubaldo Ramalhete, Raul 
Bittencourt e Renato de Alencar. Presentes na plenária, professores, 
inspetores-escolares, diretores-gerais da instrução, médicos, jornalistas, 
engenheiros, escritores, políticos. Altissonante a rede de vozes clama 
pela participação do Governo Federal na elaboração e subvenção de 
políticas públicas gerais para os serviços da instrução popular. 

105 Essas discussões prosseguem nas conferências posteriores da Associação 
Brasileira de Educação. Cf. Carvalho (1998).
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Revisão do pacto contratual 

Embora não houvesse na Constituição dispositivo claro a 
respeito da colaboração entre a União e os entes federados quanto 
ao ensino primário e profissional, outras eram as opiniões dos 
“constitucionalistas cismáticos”; para eles, as realidades do século 
XX ultrapassaram a lei geral, a Carta Política. Nos meios políticos 
e intelectuais desde antes, citava-se o parecer exarado por Araripe 
Júnior, consultor geral da República.

Em vista da letra do nosso pacto fundamental a União 
não está inibida de exercitar atos legislativos concernentes à 
instrução primária, contanto que estes atos respeitem a autonomia 
estadual e não contravenham ao que as legislaturas respectivas 
tenham estabelecido. Função supletória bem caracterizada 
pela Constituição, ela pode ser exercida com aquela amplitude 
compatível com a dualidade de jurisdições e na conformidade 
do regime escolar adotado em cada Estado (Araripe Júnior apud 
Büchler; Moraes, 1923, p.26). 

Por seu turno, os “constitucionalistas ortodoxos”, ao pretextarem 
a defesa das franquias individuais, reforçam argumentos contrários 
à legislação social e à participação da União na oferta dos serviços 
de saúde pública e instrução popular. No começo do século, Teixeira 
Brandão, já havia denunciado os desacertos constitucionais, a seu 
ver, a Constituição federalista quebrara a unidade do ensino público 
ao atribuir aos estados a instrução primária, e à União e aos estados, 
conjuntamente, o ensino secundário e superior.

Nesse descarte, por parte do Estado, de um assunto que se liga 
à sua própria defesa, ou da negligência dessa obrigação social tem 
derivado o aumentar-se do analfabetismo ou o subministrar-se uma 
instrução falha nas suas bases, nos seus princípios e nos seus fins: 
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os dois males da República, causas eficientes dos seus desastres, do 
falseamento das suas instituições e, por ventura de presumíveis 
calamidades, se, antevendo-as na sua fatalidade evolutiva, o governo 
não tomar a firme resolução de opor-se um paradeiro que obste o 
naufrágio das instituições democráticas ou o predomínio do governo 
de facções (Teixeira Brandão, 1907, p.32).

Assertivo, esse eminente médico-psiquiatra lotado no Hospício 
Nacional diagnosticava o mal e agitava perigos. “Porquanto a 
liberdade política é incompatível com a ignorância que engendra 
a anarquia, pois a igualdade incompreendida pela multidão ignara 
gera a utopia igualitária; as decepções da vida política amortecem as 
esperanças, acarretam a indiferença pelos negócios públicos, e a apatia 
da vontade. Nessa situação, pode-se dizer, o regime democrático 
deixa de existir de fato.” 

Teórico de prestígio, sua crítica sociológica moldura 
inumeráveis condenatórias dos desgovernos do governo, Alberto 
Torres, por assim dizer, ditara os argumentos mais cabais do 
pensamento dissidente. No seu entendimento o Estado arbitrado 
pela Carta Política tornara-se anacrônico, como outros sujeitos, 
para Alberto Torres o espírito do tempo requeria uma ordenação 
contratual fiada por um executivo forte, a seu ver, estabilidade das 
instituições políticas e governabilidade dos regimes democráticos 
estavam na dependência direta da instrução popular nacionalmente 
distribuída. Numa inversão idealista, apostrofava. “Formar o 
homem nacional é o primeiro dever do Estado moderno” (Torres, 
1914, p.229). Esse sociólogo sistematiza suas teses revisionistas 
em A organização nacional, inicialmente planejara o livro em três 
partes, constituição, instrução e economia, mas apenas a primeira 
é concretizada. Valendo-se da sua formação jurídica e experiência 
como juiz do Supremo Tribunal Federal, conjecturava uma nova 
constituição para o país, e nela, inseria caprichados parágrafos 
sobre a educação nacional e as competências da União.
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§ 7º Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos.
§ 8º O ensino primário e o profissional agrícola, no campo, serão 

gratuitos, sendo condição do exercício dos direitos políticos e civis a 
posse de um título de habilitação pelas escolas primárias e o exercício 
de uma profissão, com a necessária habilitação técnica. Nenhum 
indivíduo será declarado maior, para os efeitos da capacidade física e 
mental sem que satisfaça os requisitos deste artigo.

§ 9º Todo cidadão tem direito aos meios de trabalho, de educação 
e de cultura, competindo ao Poder Público supri-los, de acordo com as 
aptidões demonstradas. 

§ 10º Os governos das províncias [sic] e o federal promoverão 
a educação gratuita, até os cursos superiores, dos brasileiros que 
demonstrarem capacidade (Torres, 1914, p.340).

Nos debates, as questões do momento: intervenção da União 
nos estados e Distrito Federal, expulsão de militantes estrangeiros, 
decretação do estado de sítio, voto secreto e obrigatório, voto da mulher, 
regulamentação do trabalho ou liberdade de contrato entre patrões e 
empregados, ensino leigo ou religioso nas escolas oficiais, participação 
da União na sustentação do ensino primário. Deputado constituinte 
pela Bahia, Afrânio Peixoto, convicto propugnador de uma escola única, 
apresentava emenda propondo a centralização do ensino elementar. 
“Não é ele que dá o núcleo à formação da personalidade civil e moral?”. 
Ao mesmo tempo reclamava a democratização do ensino secundário, 
a fiscalização do ensino profissional e a criação de um fundo escolar 
nacional. Confiante, vê na criação de uma escola normal superior na 
Capital da República, o “instrumento de nacionalização e de unidade 
espiritual do ensino”. 

O Brasil não se pode desinteressar da formação dos brasileiros. 
Há mister um orçamento “nacional” da educação, com fundos 
próprios, imposto especial ou patrimônio de terras devolutas para 
termos a “nossa” escola única, disseminada, profusa, usina “em série” 
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de formação dos “mesmos” brasileiros, educados e cultos, e não, 
como agora, diversos pela alma e pela capacidade, isolados nos seus 
confinamentos regionais, nortistas e gaúchos, litorâneos e sertanejos, 
nordestinos e sulistas, Brasil que se desagrega porque a educação 
fundamental não pode fazer brasileiros, mas alguns cearenses, baianos, 
mineiros, paulistas ou rio-grandenses... Só este problema justifica uma 
reforma da Constituição (Peixoto, 1930, p.11).

Embora assinada por 66 parlamentares, a emenda não iria 
adiante, à revelia dos fatos, o governo força os signatários a desapoiá-
la. Um dos tantos a lamentar o desfecho da reconstituinte, Fernando 
de Magalhães, deblaterava.

Há cem anos, o preceito constitucional velava pela pátria única 
com a escola única, entretanto, o regime da federação desarticulada, 
golpeou pelo Ato Adicional por contaminação americana, a 
previdência dos legisladores de 1824: a Constituição republicana 
corroeu a coesão nacional, firmando o princípio da escola primária 
regional, estreitada no emperro das pequenas pátrias, com seus 
dirigentes, os seus costumes, seus exclusivismos, suas tradições, suas 
justiças, seus exércitos e suas bandeiras.

A reforma constitucional de 1925, atropelada no desejo da 
compreensão, sacrificou por um acordo de conveniências o advento 
da escola única. E para poder conspurcar a nacionalização do ensino 
primário, garantia única da integridade intelectual e territorial do país 
(Magalhães, 1927, p.294).

No mais, a emenda constitucional de 3 de setembro de 1926 
autorizava o Poder Executivo a legislar as questões abertamente 
sociais, assim promulgava-se o Código de Menores, a lei de expulsão 
de estrangeiros acusados de subversão, a decretação do estado de sítio, 
a limitação do habeas corpus. Seja o que for, por força das realidades 
histórico-sociais, sempre movediças, o Brasil ortodoxamente liberal e 
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federalista entrara em desuso. Se o país não possuía um sistema escolar 
dotado de sentido nacional e finalidade social, era preciso construí-
lo, porque a moralidade da raça, objeto capital da instrução pública, 
residia na sua saúde e vigor.106 Não obstante as diferenças pessoais, 
ao decifrarem distorções sociais e contornarem desajustes políticos, 
diferentes homens públicos, ao reivindicarem visões fáticas da vida 
civil, figuram para si o papel de hermeneutas da República iletrada. 
Em linguagem hermética ou desataviada, expõem os modos de sentir, 
pensar e praticar instrução pública, e nela a alfabetização geral, na 
contrastada formação sociocultural do país. E, ao dissertarem sobre 
os meios de viabilizar planos de desanalfabetização geral, transportam 
o Brasil indomado e rejeitado ao primeiro plano da vida nacional. 
No país das franjas sociais insondáveis e dos grotões desconhecidos, 
a instrução popular, como bem dissera Oswaldo Orico, seria o “fio 
de Ariadne”, fio sutil a entrelaçar as existências numa mesma cadeia 
de vibração, a pátria dentro da humanidade. Vivaz e polifônica, 
sobremodo descortinadora de diagnósticos, a macedônia de soluções 
até aqui entremostradas, decantam as visões de intelectuais que, ao 
clamarem para si o gênio do entendimento, entrecruzavam ciência e 
governo, conhecimento e atitudes decisórias.

106 Interpretação acurada da revisão constitucional de 1925-1926 consta em 
Cury (2003). 




