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Parte V
Do imediato pós-30 à mitologia do Estado Novo

Mas não se espante. Teremos a nossa cultura. Devemos, pois, 
trabalhar para isso. O essencial é que não se perca tempo, pois já 
perdemos séculos... Somos uma nação continental, no entanto a 
nossa população mal chega a povoar a vigésima parte do nosso solo 
ubérrimo. Mal temos explorado a centésima parte de nossa riqueza 
natural. Quase tudo está por fazer-se, como o senhor mesmo o 
reconheceu há pouco.

-- É verdade. O Brasil é ainda o grande desconhecido. É uma 
fabulosa riqueza em potencial. Vivem em nós todas as idades pré-
históricas e históricas, desde o homem da pedra lascada até o cidadão 
supercivilizado do Rio e São Paulo, sem esquecer outras zonas do 
litoral. O Oeste é ainda um enigma de mistérios.

Ferdinando Martinho Filho, 
Professores anônimos: romance social (1943)
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Sentido do Brasil, república agrícola

Consorciar o homem a terra

Nas pessoas de Joaquim Francisco de Assis Brasil, advogado e 
estadista gaúcho, e Luiz Pereira Barreto, médico e intelectual paulista, 
a doutrina fisiocrata, a terra como fonte de riqueza, encontrara abrigo 
e ressonância. O primeiro bate-se pelas técnicas de mecanização da 
lavoura e educação agrícola, sua propriedade, a Granja de Pedras Altas, 
é citada pela exemplaridade; o último, um dos mentores da Sociedade 
Paulista de Agricultura, bate-se pela racionalização da lavoura em moldes 
norte-americanos. Em poucas palavras, o agrocentrismo e suas divisas 
revalorizam a terra fecunda, boa mãe e fonte do ser verdade da substância 
nacional. Ao mesmo tempo se rediscute o trabalho na lavoura realizado 
em moldes desusados (ou se se preferir pré-capitalistas). De fato, esforços 
a evidenciar a imbricação do tema do agrocentrismo nas associações 
classistas e instituições políticas remontam à Sociedade Nacional de 
Agricultura e à Sociedade Brasileira para Animação da Agricultura.107 
Da crítica à industrialização, à monocultura, à urbanização, defluem 
reivindicações dos setores à margem da economia agrícola monopolizada 
pelo exclusivismo concedido à cultura e à exportação do café. 

Ademais, desde a virada do século, o apreço por uma escola 
conforme o meio cultural e geográfico tornara-se assunto opulento 

107 Cf. Mendonça (1997). 
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no verbo social de Silvio Romero a Alberto Torres. Opulência 
magnificada pela Sociedade dos Amigos de Alberto Torres e nos 
escritos agrocêntricos de Antonio Carneiro Leão, Belizário Penna e 
Sud Mennucci, sujeitos sociais aparentados na rejeição de um provável 
feudalismo vigente nos desvãos geográficos. Aos olhos de muitos, 
conquanto reservas prodigiosas, interior, campo e sertão subsistiam à 
custa de atroz medievalismo e servidão. No auge da projeção política 
e intelectual, Fernando de Azevedo é uma das vozes a alardear a 
existência de um povo amortalhado na ignorância. 

O quadro sombrio da vida, que arrastam esses grupos disseminados 
pelo interior e recolhidos em choças de pau a pique, em ranchos de sapé 
ou em casebres em ruína, contrasta violentamente com a suavidade 
bucólica ou a grandeza soberba das paisagens, que se desenvolvem, 
para o prazer dos olhos, à contemplação dos forasteiros, mas a cuja 
própria beleza a miséria física e social já tornou quase indiferentes e 
insensíveis às populações locais (Azevedo, 1937a, p.49).

Num dos primeiríssimos livros a repercutir a tese da escola 
orientada para o aprendizado de técnicas exploratórias da pequena 
propriedade, Pela educação rural, Antonio Carneiro Leão proclamava. 
“Soou, afinal, para o Brasil a hora da construção econômica. 
Consolidando politicamente o país, o que se pode julgar realizado com 
a estabilidade da República, o problema é não já de construção da 
nacionalidade, no ponto de vista político, mas da consolidação nacional 
no ponto de vista econômico” (Carneiro Leão, 1918, p.5). À figura 
do cidadão portador de direitos, o publicista agrega à do trabalhador 
produtivo e cultivador esclarecido. 

Logo se fazia sentir a influência do pensamento agrocêntrico de 
Félix-Jules Méline e seu elogio ao princípio ativo da terra nutriz. Na 
condição de ministro da Agricultura e primeiro-ministro da França, à 
época da Terceira República, Méline manifestara-se pela modernização 
da atividade agrícola, políticas protecionistas para o setor e ensino 
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modificador da mentalidade camponesa. Nos seus ensaios doutrinais, 
Retour à la terre et la surproduction industrielle e Le salut par la terre 
et le programme économique de l ’avenir, o ministro aclama a valoração 
da terra. É de supor que à consigna de Saint-Simon, “Tudo na 
indústria, para a indústria”, Méline houvera por bem contrapor “Tudo 
na agricultura, para a agricultura”. Para esse pertinaz doutrinador do 
agrocentrismo, da terra feracíssima, brota a felicidade nacional.

Com o fim do século XIX, o espetáculo muda bruscamente e 
encontra-se entregue ao desconhecido; há de repente uma lacuna, um 
corte seco e profundo. Em menos de cinquenta anos, tudo é atingido 
de cima a baixo, a indústria, a agricultura, o comércio, os transportes, 
os meios de produção, de consumo, de circulação e as relações entre os 
homens são profundamente modificados. 

Não resta mais que um único campo de ação e de expansão capaz 
de absorver todas as forças sem emprego, e que tem a vantagem de ser 
inesgotável, ao menos por alguns séculos, é a terra que dá consolo a 
todas as misérias e que não deixa nunca morrer de fome aqueles que a 
amam e que se confiam a ela... Então, retornemos a terra e dirijamos 
para ela o máximo possível a atenção do grande público; tentemos se 
interessar pela questão e em breve ela será tão apaixonante quanto a 
indústria. Mostremos a ele que tanto a prosperidade do dia quanto a 
serenidade do dia seguinte têm esse preço (Méline, 1905, p.36).

Promessa bíblica de messe farta, as consignas agrocêntricas – 
“retour à la terre” e “salut par la terre” –, prosperam em certas instâncias 
do magistério brasileiro. 

O que diz Méline da Europa tem muita aplicação ao nosso país. 
Aqui, como lá, se tem dado o êxodo dos campos. As cidades atraem 
as populações rurais com o engodo de uma vida mais brilhante, 
mais movimentada e os bairros da roça se despovoam. Os que ficam, 
pertencem, não raro, ao tipo do caboclo tão bem caracterizado 
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nos artigos publicados no Estado de S.Paulo pelo doutor Monteiro 
Lobato, que parece conhecer a fundo o assunto de seus trabalhos 
(Couto, 1917, p.13).

Ponto de vista disseminado, a terra como fonte nutriz 
corrobora a urgência de ações votadas à fixação da população rural, 
quer apelando-se a uma pedagogia escolar sensível ao primado 
agrícola quer apelando-se ao apego a terra.108 Porquanto, não é de 
se estranhar que a comissão de expertos, integrada por Antonio 
de Sampaio Dória (relator), Américo de Moura e Plínio Barreto, 
reunida para aprovar o uso de livros didáticos, assim se manifestasse. 
“Também não há obras que despertem o amor a terra, ao ar livre, 
à cultura dos campos. Sobretudo, para as escolas rurais, conviria 
abolir os livros que sugiram a sedução da cidade, e o desamor à 
vida produtiva e saudável dos campos. Animar a produção daquelas 
obras é um beneficio prestado às crianças nascidas e habituadas 
com as ‘fazendas’, e uma necessidade pública de países agrícolas 
como o nosso” (Anuário do Ensino..., 1918, p.152). 

Excetuando-se os compêndios de dignificação da agricultura 
e idilização da vida rural de Mario Bulcão, outrora inspetor-geral 
da Instrução de São Paulo, Rumo ao campo, Noções de agricultura e 
educação cívica e Vida infantil: uma viagem imaginária pelos estados 
do Brasil, aprovados e adotados em São Paulo, Minas Gerais, Pará, 
Paraná, Capital Federal, não eram muitos os títulos sobre a temática 
rural. Em Rumo ao campo, segundo livro da série “Vida infantil”, 
aproximadamente 32 edições, Bulcão enuncia noções de civilidade, 

108 “Abolição acomodou-se à República e durante anos viveram ainda 
patriarcado semiescravocrata e República federativa quase tão simbioticamente 
como outrora patriarcado escravocrata e Império unitário. Várias sobrevivências 
patriarcais ainda hoje convivem com o brasileiro das áreas mais marcadas pelo 
longo domínio do patriarcado escravocrata – agrário ou mesmo pastoril – e 
menos afetadas pela imigração neoeuropeia (italiana, alemã, polonesa, etc.) ou 
japonesa; ou pela industrialização e urbanização da economia, da vida social e 
da cultura” (Freyre, 1949, p.670).
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civismo, rudimentos de agricultura, “higiene animal e vegetal” e cantos 
românticos relativamente à vida na natureza. 

Na roça vive-se mais. Com maior tranquilidade, corre a vida mais 
feliz. Os gozos da cidade não se comparam à tranquilidade da vida do 
lavrador. Este trabalho, sem o luxo das cidades, pode fazer economias 
e assegurar melhor a existência de todos da família, já que produz-se 
de tudo um pouco. É um erro quererem todos educar os filhos como 
doutores. Se o mundo fosse cheio de sábios, morreriam todos de fome 
(Bulcão, 1925, p.179).

De par coexistiam compêndios e cartilhas editados por associações 
classistas, ABC do agricultor, de Francisco Dias Martins e Cartilha 
agrícola, de Ezequiel Ubatuba ou títulos de diletantes, como Alfeu 
Domingues, O ensino agrícola nas escolas primárias e Silvio de Andrade 
Maia, As escolas rurais e o êxodo dos campos. Nesse rol de títulos e autores, 
habita um corpo de crenças e valores destinados a convencer a massa de 
lavradores a vibrarem o conteúdo fisiocrático da terra pela exploração 
racional. De modo geral, os conteúdos desse gênero textual contrapõem 
a sobriedade da vida rural às ilusões da cidade, reprova-se a vida nas 
cidades, invariavelmente descritas como antros povoados de proletários 
e subproletários viventes em penúria e sobrecarregada de vícios morais 
e doenças. De outra forma, descabida a vontade de viver a vida citadina, 
elemento disgênico no organismo nacional, deveria ser combatida. 

Não vos deixeis embriagar pelas seduções das cidades. Elas não são, 
como vos parecerem, a fonte de grandezas e de venturas, mas de vícios 
e de misérias, são ninhos de ambições desenfreadas, de hipocrisias mal 
contidas, de maldades horripilantes. Ali, no torvelinho das excitações 
e dos prazeres, o nosso sangue se envenena, os nossos músculos se 
enfraquecem, o nosso organismo se depaupera, as nossas faculdades se 
atrofiam, gastam-se a nossa saúde a força física da nossa raça. A cidade 
é uma ilusão perversa (Moraes, 1919, p.8).



250   •   Carlos Monarcha

A esse juízo condenatório, Pedro Deodato de Moraes saturava 
com palavras idealizadas o vigor e a serenidade, melhor, a pureza 
existencial no campo. “A vida campestre, ao contrário, longe de 
ser agitada e mecânica, aproxima os homens uns dos outros, dá ao 
corpo robustez e riqueza, desenvolve o sentimento da vida íntima, 
é cheia de ensinamentos práticos que exigem mais iniciativa, 
invenção e experiência pessoal” (Moraes, 1919, p.15). Em boa-fé, 
esse professor normalista superioriza o terreno paterno em Rumo 
ao campo... a escola social, enfática predicação aos professorandos da 
Escola Normal de Casa Branca, predicação, diga-se de passagem, 
retomada não sem certo estardalhaço por ocasião da 1ª Conferência 
Nacional de Educação. 

O sertão brasileiro será eternamente triste, inculto e estéril 
enquanto o professor primário para ele não transportar os modernos 
preceitos das ciências práticas e das artes úteis. Todo mal, como todo 
bem de um país, vem da escola primária. É na escola popular que 
devem nascer a tradição agrícola e o prestígio do trabalho da roça. 
Parti. Ide ao campo (1ª Conferência Nacional de Educação, 1997 
[1927], p.194).

Donde o zelo em despertar gosto e encanto pela vida rural. 
É quando se publica Saudade, do professor Thales Castanho de 
Andrade, livro de leitura em que se encampa no plano da ficção 
o discurso oficial acerca da urgência de estancar a depopulação 
rural. Bem recepcionado, Saudade constituir-se num dos tesouros 
do nacional-popular; os demais são Narizinho arrebitado, “segundo 
livro de leitura para uso das escolas primárias”, de Monteiro Lobato; 
As férias no Pontal, de Rodolfo Ihering, Coração brasileiro, de F. Faria 
Neto e Campos e arrebóis, de Túlio Espínola. Se o nacionalismo 
traveja a indivisibilidade da sociedade de classes, portanto da nação 
como corpo social orgânico, o agrocentrismo instrui as diferenças 
econômicas e as funções produtoras das classes. 
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Trazer os desvãos para o século XX

A tese construtivista a projetar nas vastidões territoriais os 
fundamentos da nação e da nacionalidade, elege o interior do país 
como lócus da autenticidade e contraponto ao artificialismo da cidade, 
para muitos simples “civilização de cópia” dos centros europeus e 
norte-americanos. Quaisquer que fossem as apostas, de fato, o sistema 
econômico era determinado pela monocultura de exportação. 

Nas vozes as mais autorizadas, o interior guardava em si o 
sublime mistério da nacionalidade. Donde intensos e afetivos apelos 
cujos sinais são invertidos, não se explica o mundo rural como origem 
mítica das sociedades, mas futuro previdente, donde ainda a intenção 
de retornar às profundezas da terra e raça, história e geografia, 
celebrá-las, significa valorizar o homem comum, o anônimo pé-
descalço. Com efeito, o homem do campo, esquecido de si (e pelos 
outros), dizia-se, era detentor imprevidente e improdutivo da terra, 
estático nos vazios geográficos de sua existência recolhida, transcorria 
num tempo indiviso e imóvel, quer dizer, intocado pelos modos de 
pensar e viver das civilizações avançadas e suas modernas técnicas de 
trabalho. De sorte que a expressão “zona rural” soa como contrafação 
da economia de sobrevivência das vilas, arraiais e bairros rurais. 
Nesses cenários silenciosos de população rala, habitavam pequenos 
proprietários, arrendatários, colonos, parceiros, meeiros, tipos 
desde sempre submetidos aos mandatários locais. Noutras palavras, 
maratimbas, caipiras, caboclos, cafuzos, caiporas, curibocas, tabaréus, 
paroaras compunham os reservatórios dos políticos locais, fenômeno 
analisado pela literatura sociológica sob a epígrafe “coronelismo, 
enxada e voto”.109

O mote era este, soerguer o povo pequeno, trazer os rincões 
desfrequentados pela racionalidade técnica para a história das 
relações de produção capitalistas e para a geografia na nação. Como 
dissera Oliveira Vianna no ensaio introdutório ao Censo Geral de 

109 Cf. Leal (1975).
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1920, sobriamente intitulado O povo brasileiro e a sua evolução. “É 
no campo que se forma a nossa raça e se elaboram as formas íntimas 
da nossa civilização o dinamismo da nossa história, no período 
colonial, vem do campo do campo, as bases em que se assenta a 
estabilidade admirável da nossa sociedade, no período imperial” 
(Oliveira Vianna, 1923, p.282).

O recrudescer do agrocentrismo

Intelectuais formuladores de sínteses sociológicas decisivas 
no tocante a formação social brasileira, em conjunturas de exames e 
reexames do país, Euclides da Cunha, Alberto Torres e Oliveira Vianna 
assomam como ascendentes intelectuais dos críticos do republicanismo 
liberal-estadualista e seu implacável laissez-faire. Ex-aluno no colégio 
de Menezes Vieira, Alberto Torres ingressara aos 14 anos na escola de 
Medicina do Rio de Janeiro e, aos 16, na faculdade de Direito de São 
de Paulo. Na mocidade vivida no final do século XIX, na companhia 
de Antonio da Silva Jardim, declarara-se abolicionista e republicano, 
no decênio de 1910, sobressaíra como propositor de uma organização 
nacional em tom diverso do verbalismo patriótico de Olavo Bilac. Aos 
olhos dos discípulos, esse sociologista prima como pensador adverso 
à imaginação arbitrária e a seus excessos. Em O problema nacional 
brasileiro e em A organização nacional, compreende o industrialismo e 
o urbanismo como fenômenos desagregadores. 

O Brasil tem de ser uma república social, por força de seu 
destino, e da fatalidade de seu surto na era da questão social, e tem 
de ser, intuitivamente, uma república agrícola. É preciso, porém uma 
república social, previdente e conservadora, para que o povo não 
sinta um dia a necessidade de arrancar à força o que os governos 
lhes podem dar dentro da ordem, sem prejuízo de terceiros. Poder-
se-ia, talvez, temer que os proletários, aglomerados nas cidades, 
não aceitassem de bom grado à volta ao trabalho rural; e que a 
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falta de preparo e indolência a que se habituaram trouxessem certa 
dificuldade à execução da ideia (Torres, 1914, p.132).110 

Republicano moderado, contraditor do domínio econômico das 
grandes potências e monopólios internacionais, esse dublê de jurista e 
sociólogo, concebe uma organização econômica esteada em pequenos 
produtores. “O Brasil tem por destino evidente ser um país agrícola: 
toda a ação que tender a desviá-lo desse destino, é um crime contra a sua 
natureza e contra os interesses humanos” (Torres, 1982 [1914], p.74). 
Incitante desaprova a instrução em moldes urbanos. “Organizávamos 
uma ‘instrução pública’ que, da escola primária às academias, não é 
senão um sistema de canais de êxodo da mocidade do campo para as 
cidades e da produção para o parasitarismo” (1982 [1914], p.273).

Ressurgência da obra

Na Era Getuliana, segundo formulação de Humberto Grande, 
as ideias torreanas retornam à cena. Editam-se estudos de divulgação, 
exegese e síntese para guiar leitores que “quiserem se aventurar no oceano 
alto do pensamento de Torres, pela leitura direta das suas obras”, conforme 
Oliveira Vianna, no prefácio de As ideias de Alberto Torres, livro curioso 
no qual Alberto Gentil reúne extratos do pensamento do mestre, por 
exemplo. “Se o analfabetismo é o estado mental de quase toda a população, 
o nível da nossa mentalidade superior desceu até à incapacidade para o 
raciocínio”. A sua vez, A. Saboia Lima publica Alberto Torres e sua obra; já 
Edgard Roquette-Pinto, em Ensaios de antropologia brasileira, não hesita 
em revalidar as teses do “homem de gênio”.

110 “Ruralismo – O Brasil é essencialmente agrícola e assim deve ser. A terra 
é a base da riqueza, tudo mais é diversionismo perigoso. O autor crê em uma 
espécie de divisão internacional do trabalho, em visão ingênua que não percebe 
as vantagens de uns e as desvantagens dos outros (dos ligados à terra, como 
pretende ser o seu país). Tem atitude de desconfiança ante a indústria, insiste 
na ideia de indústrias naturais, como em seu tempo, às vezes encobrindo 
interesses escusos de forças por ela tão combatidas” (Iglésias, 1993, p.35-36).
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De onde, então, provém a insuficiência? Única e exclusivamente de 
um elemento decisivo: falta de organização nacional. (Alberto Torres). 
O Brasil, pregava o homem de gênio, tem de ser obra de arte da política. 
É uma nação que será o que as classes cultas fizerem dela. Organização 
nacional, no Brasil, quer dizer principalmente, educação do povo, 
nacionalização da economia, e circulação de ideias e da riqueza (1933, 
p.125, grifo do autor).

É quando são reeditados na prestigiosa série “Brasiliana” da 
Companhia Editora Nacional, O problema nacional brasileiro e A 
organização nacional, livros que bussolariam parcela do pensamento 
social crítico-dissidente na década de 1930. Com efeito, no trabalho 
de exegese e divulgação do pensamento do mestre, perfilam homens 
irmanados na esperança de um Brasil unido e melhorado: Alcides 
Gentil, Aprígio Gonzaga, Celso Kelly, Atílio Vivacqua, Belizário 
Penna, Everardo Backheuser, Fernando de Azevedo, Leoni Kassef, 
Lourival de Almeida, Mario Casassanta, Edgard Roquette-Pinto, 
Simões Lopes, Sud Mennucci, Mario Augusto Teixeira de Freitas 
e outros mais.111 Passo seguinte, intelectuais empáticos às correntes 
estatizantes concretizam certos propósitos torreanos, qual seja 
a criação de um instituto de estudos nacionais, com efeito, em 
1932, no Rio de Janeiro, fundava-se a Sociedade dos Amigos de 
Alberto Torres, com núcleos em Minas Gerais, Espírito Santo, 
Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Goiás, São Paulo. A entidade 
apega-se às soluções torreanas: ensino rural, exploração de recursos 
naturais, representação classista, soluções acatadas como objetivas 
numa conjuntura de fomento da consciência da singularidade (e/ou 
identidade) do país, seu destino ulterior, bem como de repúdio ao 
anarquismo, socialismo e individualismo liberal.112

111 Cf. Lima (1935).
112 Cf. Barbosa Lima Sobrinho (1968). Contemporaneamente, a obra de 
Alberto Torres é analisada por Marson (1979), ver também Fausto (2001). 
Quanto à perspectiva torreana dos fins públicos da educação, ver Almeida 
(1963). 
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Dentre as iniciativas da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, 
constam estudos sobre as secas do nordeste, proteção à natureza, 
instalação de lactários, higiene infantil, cursos para professores 
de escolas regionais e realizações muitíssimo bem-sucedidas, o 1º 
Congresso de Ensino Rural, semanas ruralistas, clubes rurais. No mais, 
para além da crítica ao exclusivismo agroexportador, há aparatosos 
consensos: diversificação da estrutura produtiva rural, cooperativismo, 
povoamento, colonização, educação rural e uma urgência não declarada, 
arregimentar, estabilizar e qualificar a força de trabalho rural.

Vibração emocional

Entre as tormentas e desconformidades da Era Getuliana, 
a tese da escola condizente com os quadros sociais e naturais do 
país triplica o fôlego. É quando acontece a 4ª Semana Nacional 
de Educação, promovida pela Associação Brasileira de Educação, 
organizada sob o tema geral “A escola regional”. Nesse evento, 
Fernando de Magalhães pronuncia a conferência de abertura “A 
emancipação mental do Brasil pelo ensino rural”. Na sequência 
discursam C. A. Barbosa de Oliveira, “A escola regional nos seus 
aspectos urbano, rural, marítimo e fluvial”; Armando Pinna, “A 
escola marítima e fluvial e os seus cursos de pesca”; Belizário Penna, 
“A educação rural: o problema brasileiro e sua enorme importância 
social e econômica”; H. Rolfs, “O ensino agrícola no grau médio e 
sua organização no Brasil”; Everardo Backheuser, “A escola ativa 
nos centros urbanos”.113 E sob a trilogia povoar-escolarizar-unir, 
acontecem o 1º Congresso Brasileiro de Ensino Rural, promovido 
pela Sociedade “Luiz Pereira Barreto” com o apoio do governo de 
São Paulo, a 3ª Conferência Nacional de Educação, o 1º Congresso 
Nacional de Ensino Regional e, por último, o 8º Congresso 
Nacional de Educação da ABE, de par ocorre a fundação da 
Sociedade Brasileira de Educação Rural.

113 Cf. A escola regional... (1931).
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Nesse quadro de iniciativas, popularizam-se os Clubes Agrícolas 
Escolares decalcados dos Clubs Works norte-americanos, vulgarizados 
como “4-H Clubs”: “health” (saúde), “hand” (exercitar a mão), “head” 
(cultivar a inteligência), “hearth” (formar o coração). Em São Paulo, o 
ruralismo escolar e nele a prática do clubismo ganha rumos certeiros 
com a atuação de Thales de Andrade em postos administrativos, 
ou seja, na Escola Normal de Piracicaba, na Assistência Técnica do 
Ensino Rural e à frente do Departamento de Ensino. É quando 
vicejam os “Clubes do Milho”, apoiados pela Sociedade dos Amigos de 
Alberto Torres e oficializados sob a denominação de “Clubes Agrícolas 
Escolares” por iniciativa do interventor federal general Daltro Filho.114 
Mais à frente, o Decreto-lei estadual nº 8.951, de 1938, cria os grupos 
escolares rurais, o mais bem-sucedido, o do Butantã, subúrbio da 
capital, cuja direção é exercida por Noêmia Saraiva de Matos Cruz, 
pessoa de projeção no 1º Congresso Brasileiro do Ensino Regional.

O gênio de Sud

Sem procurar inserção na intriga biográfica, é possível dizer 
que na Era Getuliana, Sud Mennucci assume a condição de vulto 
paradigmático da “Cruzada pela escola rural” e “ensino rural”. Naquele 
passo, era recepcionado como construtor político dotado de honesto 
entusiasmo; ademais, notabilizara-se como defensor do mundo rural 
e suas possibilidades. 

Filho de imigrantes italianos, Sud Mennucci cursara o ensino 
elementar no Grupo Escolar “Moraes Barros” e, em 1908, diplomara-
se professor primário na Escola Complementar de Piracicaba, interior 
paulista, a “Meca do ruralismo brasileiro”, por sediar a Escola de 
Agricultura “Luiz de Queiroz”. 

No magistério, leciona em escolas isoladas, grupos escolares 
do interior; nos serviços de instrução, ocupa cargos importantes, 
delegado regional de ensino em Campinas e Piracicaba, e chefe dos 

114 Cf. Andrade (1933).
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recenseamentos escolares nas reformas capitaneadas por Sampaio 
Dória e Fernando de Azevedo em São Paulo e Distrito Federal, bem 
mais tarde chefiará em São Paulo os trabalhos do recenseamento de 
1940. Embora portador do diploma de normalista, apenas, projeta-se 
como homem “de sete instrumentos” – crítico, ensaísta, historiador, 
sociólogo, geógrafo e jornalista.115 Na temperatura alta do Governo 
Provisório, 1930-1934, presidido por Getúlio, Sud Mennucci ocupa 
por duas vezes a diretoria de Ensino da Secretaria de Educação e 
Saúde Pública do estado de São Paulo. No embaralhado ideológico 
da hora, Sud adere à Legião Revolucionária de São Paulo, organizada 
por Miguel Costa e o tenente João Alberto, interventor federal no 
mesmo Estado.116

Nacionalista (e corporativista), o Manifesto à Nação, expedido 
em 1931 pela Legião Revolucionária, postula eleições indiretas para 
a presidência da República, representação parlamentar por classe 
social, poder legislativo integrado por técnicos e não por políticos 
profissionais, e por fim posiciona-se contrariamente aos latifúndios e 
à ditadura de qualquer classe, fosse burguesa, fosse proletária.117 De 
súbito, a Legião Revolucionária é reconvertida no efêmero Partido 
Popular Paulista, cujo programa partidário é redigido por Plínio 
Salgado, cuja plataforma programática propugna a continuidade das 
ações revolucionárias mediadas por um Estado forte, bem como a 
extensão da instrução popular “a fim de se combater o patriotismo lírico 
e o pessimismo”. No desenrolar da década de 1930, a Sud Mennucci 
concede-se as investiduras de “Pai do ruralismo brasileiro”, “Campeão 
do ruralismo nacional”, “Pontífice da ruralização do ensino”. Em 
suma, sob a fronde das ideias torreanas, Sud Mennucci publica A crise 
brasileira de educação, obra premiada no concurso “O melhor meio de 
disseminar o ensino primário no Brasil”, levado a efeito pela Academia 
Brasileira de Letras. No parecer exarado pela comissão indicada pela 

115 Cf. Melo (1954).
116 Cf. Mennucci (1931).
117 Cf. Carone (1975).
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ABL, Roquette-Pinto, relator, Miguel Couto e Aloísio de Castro, 
solene elogio ao realismo do autor.

O livro de Sud Mennucci é o mais claro, o mais lógico, o mais 
prático. É também o mais original no modo de encarar o problema 
e na solução que propõe. Sud Mennucci no seu livro indica, pois, 
de maneira realmente superior, todas as condições sociais em que se 
define o problema considerado. E indica, com clareza, simplicidade, 
entusiasmo, de maneira prática, soluções modernas e possíveis. Deve 
receber o primeiro prêmio Alves (Mennucci, 1934, p.7).

É de Sud Mennucci a sentença trovejante. “O alfabeto em vez 
de ser um auxiliar, um amparo, um sustentáculo da lavoura, virou um 
tóxico violento. Põe na cabeça da juventude aldeã o desejo louco de 
aprender para libertar-se do fardo agrícola” (Mennucci, 1934, p.45). 
Nas páginas de A crise brasileira de educação, o autor endossa a crítica 
ao regime de latifundiário de propriedade, a seu ver, o pleno domínio 
do meio físico implicaria a revisão do regime de propriedade, não em 
moldes soviéticos ou romenos, isto é, a coletivização da propriedade 
fundiária, mas, nos moldes franceses, isto é, em pequenos lotes. 
Igualmente movidos pelo diapasão torreano viriam Cem anos de 
instrução pública, O que fiz e o que pretendia fazer, Aspectos piracicabanos 
do ensino rural, Pelo sentido ruralista da civilização, A ruralização, 
Discursos e conferências ruralistas. Quanto aos pródromos relativos ao 
ensino rural, não hesitava. 

O que foi que nos faltou? Faltou o complemento natural da 
política imigratória. Faltou-nos a visão clara de que só a obra educativa, 
corrigindo o erro fundamental dos escravocratas, poderia tornar a dar 
ao homem do campo brasileiro aquela noção do valor supremo do 
trabalho, que nós lhe havíamos roubado em quase quatro séculos de 
instituição servil (Mennucci, 1944a, p.21).
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No conjunto da obra teórica, Sud repropõe a organização das 
escolas normais rurais em três níveis, o pedagógico, o higiênico/
sanitário e o agrícola. Os estabelecimentos comportariam professores 
“propriamente ditos”, “professores-médicos” e “professores-agrônomos.” 
Como diretor do Departamento de Ensino, em decreto-lei por ele 
lavrado, mas não promulgado, estipula a criação de cinco normais rurais, 
grupos escolares e escolas isoladas vocacionais, além de uma inspetoria 
técnica do Ensino Rural integrada por inspetores-escolares, inspetores-
médicos e inspetores-agrônomos. Em O que fiz e pretendia fazer: defesa e 
fundamentação da reforma do ensino de 1932, Sud reafirma a necessidade 
de escolas ajustadas às cidades e aos meios rurais e marítimos com o 
intuito de formar “três mentalidades absolutamente diversas e que, no 
entanto, reciprocamente se complementem para o equilíbrio social do 
organismo nacional” (Mennucci, 1932b, p.118-119). 

Na condição de diretor-interino, Sud lavra o Decreto nº 6.047, 
de 19 de agosto de 1933. “Artigo 1º – O governo do Estado São Paulo 
instalará uma Escola Normal, rural, em Piracicaba, que manterá íntima 
colaboração com a Escola Superior de Agricultura ‘Luiz de Queiroz’”. 
Por falta de verba, o decreto é revogado sem que se concretizasse a 
experiência de formar professores rurais.  

Simultaneamente aos fatos anteriormente narrados, na escalada 
nacional, em 1931, na sede do Rádio Clube do Brasil, Sud Mennucci 
profere a conferência “A reforma do ensino rural em São Paulo”; em 
1934, no Congresso Pedagógico Regional, pronuncia a conferência 
“Aspectos piracicabanos do ensino rural”; em 1933, a convite da 
Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, participa do Curso da 
Escola Regional, no Distrito Federal, lá profere a célebre conferência 
“A guerra à zona rural”. Nesse evento, Celso Kelly, Anísio Teixeira, 
Fernando de Azevedo, respectivamente, diretores do ensino no Rio de 
Janeiro, Distrito Federal, São Paulo, proferem as demais conferências. 
Em 1934, na Bahia, o reformador participa do 1º Congresso Brasileiro 
do Ensino Regional; em 1935, “A vida rural e a educação nacional”, 
na sede da ABE para o curso da Universidade Rural, na Exposição 
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do 1º Centenário da Revolução Farroupilha, Porto Alegre; em 1939, 
a pedido do Grêmio Universitário “Alberto Torres” da Faculdade 
de Direito de São Paulo, a conferência “O pensamento de Alberto 
Torres”. E por iniciativa de Joaquim Moreira de Sousa, diretor-geral 
do Ensino do Ceará, a criação de uma normal rural ocorreria não 
em São Paulo, mas em Juazeiro, Ceará.118 A Sud Mennucci coube a 
honra de paraninfar as primeiras professoras imbuídas das promessas 
ruralistas. Transbordante de certezas, para a solenidade, dezembro de 
1937, ele compôs “Hino Juazeiro”. 

Professorandas. À medida que se contemplam os vários aspectos 
que, como um feixe de luz, se reúnem nesta festa, mais avulta e mais 
cresce o significado desta cerimônia.

Vede-lhe a colocação da Escola: pleno interior do Brasil, 
naquilo que nós outros, supercivilizados habitantes da orla do litoral, 
convencidos e presumidos de nossa cultura de empréstimo, chamamos 
o “sertão”, o que implica dizer “Farwest”, isto é, a zona que se atrasou 
nas conquistas do século, que se foi deixando ficar à margem das 
vitórias modernas e não acompanhou o rito da expressão humana. 
Porque para nós outros, “caranguejos das praias”, como no apelidou 
expressiva e pitorescamente um historiador colonial, só o que nos 
chega de fora, com o rótulo e o sinete do estrangeiro, representando o 
adiantamento da civilização (Mennucci, 1944a, p.3).

No tempo, estabelecimentos semelhantes são criados no Pará, 
Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás, Rio Grande do Sul, 
cujos planos didáticos são submetidos à apreciação do reformador.119 
No retorno à vida democrática, sucedem os 1º e 2º Congressos 
Normalistas de Educação Rural, Campinas, 1945, e Piracicaba, 1947. 
Sud Mennucci é eleito vice-presidente de honra do primeiro evento. 
Com temário amplo, as comissões debatem temas ligados à saúde, 

118 Cf. Sousa (1944) e Souza (1994).
119 Cf. Monarcha (2007).
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higiene, formação do professor, carreira do magistério, povoamento, 
assimilação dos imigrantes e descendentes, demografia, escola rural, 
prédios escolares. No segundo evento, debatem-se a alfabetização de 
adultos e os programas de matérias das normais. 

* * *

Sob o protagonismo de diferentes sujeitos, em diferentes 
momentos, em diferentes lugares, os discursos respeitantes ao país 
interior, o Brasil distante de si, deixam de ser mensagem mística 
saturada de idealidades compensatórias para serem programas da 
alçada técnica e civilizatória. Nos enunciados agrocêntricos, para 
muito além das visões tardo-românticas, o homem, radicado na bela 
natureza, fazia-se sentir a concepção organicista e/ou corporativista de 
sociedade, quer dizer, a especialização produtiva das classes insertas 
em meios geográficos diversos. Em suma, das vozes a profetizarem 
futuros e até aqui ouvidas a plenos pulmões, é possível discernir 
urgências, relevando-se, obviamente, as circunstâncias históricas: visão 
fisiocrática da produção de riquezas, elogio do usufruto da pequena 
e média propriedade, alargamento do mercado interno, oposição 
ao exclusivismo concedido ao regime industrial e à monocultura de 
exportação, combate aos fluxos migratórios, regulação de força de 
trabalho agrícola, ampliação das terras agricultáveis. De outro modo, 
entrecruzavam-se a razão de Estado com os postulados da economia 
política, visando a elevação do corpo e do espírito das populações. 
Para esse ponto de vista, saúde e instrução constituem os princípios da 
riqueza da nação, porquanto assuntos a serem apreciados pelo ângulo 
da economia política – desde que saudáveis e ativas, as populações 
representam as fontes de produção, distribuição, consumo de bens 
materiais e de ativação monetária.
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Da escola de instrução primária e seu magistério

Estatísticas na Era Getuliana

Ainda na fase do Governo Provisório, Francisco Campos, 
no ministério da Educação e Saúde Pública, instala a diretoria-
geral de Informações, Estatística e Divulgação, sucessora das 
atribuições da extinta 4ª seção da diretoria-geral de Estatística. De 
imediato materializa-se a demanda anteriormente formulada por 
Fernando de Magalhães, presidente da ABE, a saber, uma convenção 
intergovernamental para efetuar estatísticas educacionais nacionais. 

Apoiado pelo ministro, Mario Augusto Teixeira de Freitas, leva 
a termo o Convênio Interadministrativo de Estatísticas Educacionais 
e Conexas em parceria com a União, estados e o Território do Acre. 
Os números levantados pela estatística nacional troam. Conforme a 
“linguagem severa dos números”, para cada 325 km2 há uma escola; 
para cada grupo de 1.421 habitantes, uma escola; em cada grupo de 
100 alunos matriculados, 69 são frequentes; em cada grupo de 100 
alunos frequentes, 47 são aprovados; em cada centena de alunos 
aprovados, oito concluem o curso primário. 

Na analítica calçada em números, os problemas são estes: 
extensão deficiente e rendimento ineficiente, donde deserção e 
êxodo de alunos. “Todos agiam livremente e na proporção que 
supuseram de acordo com suas possibilidades. E se fez o caos 
educacional, uma balburdia indescritível, desigualdades chocantes, 
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desperdícios inacreditáveis, nulificação quase dos resultados reais” 
(Teixeira de Freitas, 1937, p.160). 

 Outros entraves referem-se aos antigos modos de ensinar 
e aprender calcados no papel, lápis, tinta, giz, recursos incapazes 
de transformar “o ensino de ouvir em ensino de praticar”, no dizer 
diagnóstico do diretor do Inep (Lourenço Filho, 1940). Ora bem, 
entre as décadas de 1920 e 1940, as estatísticas estaduais e nacionais, 
cuja frialdade numérica concretiza realidades vitais, suscitando 
ações imediatas sob o ímpeto de competentes estatísticos – Bulhões 
Carvalho, Bordeaux Rego, Teixeira de Freitas –, a heterogeneidade 
nacional, com seus ritmos próprios e variados, adquirem visibilidade 
regional e totalidade nacional. Contudo, em si mesma, a linguagem 
dos números não desvela o todo real, a não ser se anexada aos discursos 
políticos, interpretações historiográficas e sínteses sociológicas, vale 
dizer, os números maciços aguçam o pensamento social. Colossais, 
as paisagens estatisticamente construídas sustentam análises das 
mais variadas, ao mesmo tempo em que autorizam a argumentação 
de homens graves dispostos a se legitimarem como intérpretes do 
país. Doravante, sob a saturação dos serviços de estatísticas, a noção 
jurídico-política, historicamente considerada de “povo republicano”, 
sujeito coletivo dotado de direitos, dará lugar à noção objetiva de 
“população”, agregado natural, diferenciado por comparação. 

Decênio de 1940. Vem a público os dados consolidados pelo 
recenseamento geral da República; precedidos da “Introdução” 
da Série Nacional sob o título A cultura brasileira, de Fernando 
de Azevedo, os dados escrutinados assinalam mínima densidade 
demográfica em 2/3 dos 8.500.000 de superfície; a média teórica 
indicava 6 habitantes por km2, sendo que a distribuição real era de 
menos 1 habitante por km2.

Grosso modo, perdurava o povoamento insulado e descontínuo 
herdado da Colônia e do Império. Desde a Colônia, a ocupação 
do território figurava desenho idêntico – concentração nas franjas 
litorâneas de Leste, vazios espetaculares e rarefação demográfica nas 
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áreas central e setentrional.120 Daí que o antigo alerta de Fernando 
Magalhães, um dos fundadores da ABE, “povoar, unir, educar”, por 
assim dizer, permanecera desouvido. Além mais, no vozerio dos 
doutrinários da ocupação do Brasil distante de si, sobressaía a frase 
hipotasiada de Fernando de Azevedo – “a escola faz a nação” e, por ser 
acanhada a extensão da escola, concluía-se ser exíguo o espaço social e 
cultural da nação, fenômeno resumido na equação negativa: dispersão 
+ deseducação = déficit de sociabilidade e unidade. 

O precário enquadramento das populações nas estruturas 
jurídico-estatais pela via de sistemas escolares de maior alcance é 
analisado por Teixeira de Freitas em Dispersão demográfica e escolaridade, 
tese apresentada no 9° Congresso Brasileiro de Geografia, em 
Florianópolis, 1940; o estatístico concluía que a área “não escolarizável” 
por “escolas do tipo comum” seria de 7.186.809 a 7.468.719 km2, isto 
é, de 84,44% a 87,75% da superfície territorial, por sua vez as áreas 
escolarizáveis não seriam superiores a 1.500.000 km2, irregularmente 
distribuídas pelas zonas litorâneas e aglomerados interioranos. 

Simultaneamente, o recenseamento geral de 1940 apurava no 
grupo da população de “10 anos e mais” o índice geral de analfabetismo 
de 57%. Quanto ao grupo de “5 anos e mais”, a distribuição da instrução 
por sexo e cor também é negativa.121

A categoria “pardos” abarcava os declarados como caboclos, 
mulatos e morenos. Menos da metade da população em idade escolar 
está matriculada. Por sua vez, os alunos inscritos nas zonas rurais não 
alcançavam a metade da matrícula total, dados que levaram o diretor 
do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, em conferência na 
Academia Brasileira de Letras, a convite da Liga da Defesa Nacional, a 
interpelar. “Por que tipos de escolas se têm exercido a educação primária 
no país?” Passo seguinte replicava. “Dois tipos fundamentais existem: 
o da escola isolada e o da escola agrupada, este último especialmente 
difundido nos últimos trinta anos”.

120 Cf. Apêndice A – Tabela F.
121 Cf. Apêndice A – Tabela G.
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O primeiro é o da escola de um só professor, a que se entregam 
40, 50 ou, às vezes, mais crianças. Funciona quase sempre em prédio 
improvisado. É de pequeno rendimento, em geral, pelas dificuldades 
decorrentes da matrícula de alunos de todos os graus de adiantamento, 
falta de direta orientação do professor, falta de fiscalização, falta de 
material, falta de estímulo ao docente. É a escola típica dos núcleos de 
pequena densidade de população, a escola da roça, a escola geralmente 
capitulada de “rural”.

A segunda toma o nome de “escolas reunidas”, se poucas classes 
possui; de “grupo escolar”, se as mantém numerosas. Aqui o prédio 
oferece melhores condições de conforto e higiene, mesmo quando 
adaptado. As classes apresentam, em geral, efetivo menos numeroso 
que o das escolas isoladas, e os alunos se distribuem por elas segundo 
os respectivos graus de adiantamento. Aí temos a escola comum dos 
meios urbanos (Lourenço Filho, 1940, p.85-87).

E esmiuçava mais ainda as diferenças regionais, vários estados 
experimentavam “instituições de tipo diverso”: Alagoas e Paraíba, 
“escolas-granjas”, Rio de Janeiro, “escolas rurais típicas”, Acre, Paraná, 
Mato Grosso, “escolas ambulantes”, Amazonas, “escolas de emergência”, 
Pará, “escolas auxiliares suburbanas”, Rio Grande do Norte, “escolas 
rudimentares”. E declinava números coletados pelo Inep, em 1937, o 
país possuía 31.566 escolas isoladas e 3.176 escolas agrupadas, dessas, 
2.069 denominavam-se grupos escolares. Realidades agravadas pelo 
excesso de regentes leigos: em 1937, 25% no ensino estadual de todo 
o país, 69%, no municipal; 68%; no particular. Acre e Pará lideravam 
com 90% e 62% de leigos.122

E muito embora as legislações municipais, estaduais e federal 
estatuíssem o ensino obrigatório, a instrução primária esbarrava 
no déficit demográfico, inviabilizando o trabalho alfabetizante 
articuladamente a construção do caráter nacional pela ação social 
da escola. Improfícua, como regra, a escola existente caracterizava-

122 Cf. Apêndice A – Tabela H.
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se pelo baixo rendimento, infrequência de alunos, instabilidade de 
professores. Se há evolução positiva na matrícula geral, fenômeno a 
suscitar vontade de conferir sentido e orientação nacional à educação 
popular, as estatísticas globais, ao apurarem a abstinência, a reprovação 
e a deserção, indiciavam diminuta escolaridade real. 

Em suas análises técnicas, Teixeira de Freitas concluía pela 
“regressão cultural” não por falta de escolas, mas pela ineficiência 
de ensino e baixo rendimento dos sistemas escolares; para ele, fatos 
prejudiciais ao preparo cultural e psicológico das gerações vindouras. 
Os coeficientes regionais de alunos repetentes no período de 1934 e 
1937 indicavam em 1º lugar Alagoas, com 53% de alunos reprovados; 
em 2º, Espírito Santo – 35%; em 3º, Santa Catarina – 30%; em 4º, 
Bahia – 27%; em 5º Sergipe e Rio de Janeiro – 25%; em 6º, Minas 
Gerais – 22%; em 7º Paraná, São Paulo e Acre – 21%; em 8º, Rio 
Grande do Norte – 19%; em 9º, Distrito Federal – 18%; em 10º, 
Maranhão e Pará – 17%; em 11º, Piauí – 14%; em 12º, Ceará e 
Paraíba –12%; em 13º, Mato Grosso – 11%; em 14º, Amazonas – 
10%; em 15º, Pernambuco e Rio Grande do Sul – 8%; em 16º, Goiás 
– 5%.123 Na maioria dos casos, as zonas afastadas e desfrequentadas 
são atendidas por escolas isoladas, cujas rotinas evocam as velhas 
escolas régias, alunos de diferentes idades numa única classe, bancos 
compridos, caixotes, luz de lampião, mestres improvisados, em suma, 
escolas que testemunhavam a sobrevivência do passado num presente 
despossuído de futuro. 

Magistério rural e sua composição

Em estudo inédito apresentado no 8º Congresso Brasileiro 
de Educação, Maria Aparecida Oliveira expôs a composição e a 
exiguidade das fileiras do magistério rural segundo formação e sexo.

123 Cf. Teixeira de Freitas (1937).
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Tabela 6 – Corpo docente rural -1939

Homens Mulheres

Dependência
Administrativa 
do ensino 

Total Normalistas  Não 
normalistas Normalistas Não 

normalistas 
% de

mulheres
% de 

normalistas 

% de
cada 

ensino

Federal 31 9 22 — — — 29,03  0,13

Estadual 11.217 256 770 6.106  4.085 90,85 56,71 46,03

Municipal  9.026 55 1.444 1.741  5.785 83,38 19,90 37,53

Particular  3.778 67 1.068 683  1.960 69,95 19,85 15,71

Total 24.052 388 3.304 8.530 11.830 84,64 37,07 100,00
Fonte: OLIVEIRA, Maria Aparecida. O professor primário das zonas rurais. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, 8., 1942, 
Goiânia. Anais... Rio de Janeiro: IBGE, 1944. 
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O sexo feminino concorre com o maior contingente de professores, 
84,64%, por sua vez a quantidade de professores diplomados, 37,07%, 
estava aquém do desejável. O ensino estadual reúne o maior número 
de professores, 46,63%, quanto à mínima percentagem do ensino 
federal, 0,13%, assim se explica, o Governo Federal mantinha alguns 
estabelecimentos no Distrito Federal. No estudo da técnica do Serviço 
de Estatística de Educação e Saúde, no ano de 1939, o país totalizava 
332 estabelecimentos para a formação de professores, desses apenas 20 
destinavam-se à formação do professorado rural. 

Quanto à dependência administrativa, Alagoas possuía dois 
estabelecimentos estaduais e dois particulares; Amazonas, um estadual; 
Bahia, um estadual e um particular; Ceará, dois estaduais; Pará, três 
estaduais e um particular; Paraná, dois estaduais e dois particulares; 
Pernambuco, nove estaduais. Das 22 unidades federadas, sete 
mantinham escolas normais rurais, cujos diplomas são reconhecidos 
somente no estado de expedição. Dos 20 estabelecimentos, seis 
formam “alunos-mestres” em curso elementar de dois anos; do total 
de 1.046 alunos-mestres, 224 concluem o curso, ou seja, 21,41% da 
matrícula efetiva. 

O único meio de evitar esses desastres seria colocar nos centros 
rurais um “imã maravilhoso”, capaz de, com sua força de atração, 
impedir a desagregação desses núcleos, com seu brilho ofuscar 
as luminárias das cidades, com sua tempera vencer a inópia, a 
incompreensão, o preconceito e o fanatismo.

É o professor primário rural que compete, simbolizado nesse “imã” 
ser, em cada ponto obscuro do país, a célula formadora dos núcleos 
rurais. A responsabilidade é imensa – o futuro de nossa Pátria. A 
missão é nobre e gigantesca – construir o Brasil (Oliveira, 1944, p.360).

Por outro ângulo de apreciação. Indubitavelmente, a 
heterogeneidade das fileiras do magistério nacional era significativa. Se 
diplomado por um instituto de formação de maior ou menor prestígio, 
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o professor goza de certa autoridade, além de encarnar o acesso ao 
conhecimento e, de algum modo, aparecer simbolicamente vinculado 
ao poder público. Se mestre-escola em recantos afastados, em maior 
parte prático improvisado, vê-se desprovido de reconhecimento, no 
mais das vezes, seu ensino limita-se a conhecimentos irregulares, 
mal se pode falar em pedagogia a despeito dos muitos progressos da 
disciplina. 

Quanto aos professores, prendê-los na dependência exclusiva do 
governo federal é o único meio de pô-los a coberto da política de 
campanário.

O pobre mestre-escola, sobretudo nas regiões afastadas dos 
grandes centros, não tem sido até hoje mais do que um farrapo nas 
mãos dos todo-poderosos chefetes locais.

Cabo eleitoral malgré lui, sujeito aos vaivéns da política, sempre 
na aterrorizada expectativa de uma remoção, – só a custa de renúncias 
e subserviências consegue manter a conquista do amargo pão diário 
(Camargo, 1931, p.55). 

São Paulo, por exemplo, contava com escolas isoladas rurais, com 
curso de dois anos e programas simplificados, situadas em lugares diversos 
– propriedades agrícolas, núcleos coloniais e centros fabris distantes 
das sedes municipais. Na fala desabafada do diretor do departamento 
de Ensino, Antonio de Almeida Júnior: “Salvo algumas dezenas de 
casos felizes, a escola rural está mal instalada e o professor vive nela em 
situação de dependência.” E refinava a descrição do descalabro. “Dão-
lhe uma tulha velha ou uma sala pequena e anti-higiênica para as suas 
aulas. Arranjam-lhe pensão em casa de um sitiante que desconhece as 
condições mais elementares de conforto. Sujeitam-na, certas vezes, a 
vexames e humilhações” (São Paulo, 1936, p.13). 

De resto no conjunto do país, o magistério primário era 
tão diversificado quanto às próprias escolas elementares o eram. 
Diversificação espelhada nos vencimentos próximos ao mínimo 
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vital. Conforme estudo do Inep, em Alagoas, o professorado vencia 
mensalmente salário de 165$0 a 500$0; Bahia, de 384$0 a 645$0; 
Ceará, de 100$0 a 400$0; Espírito Santo, de 200$0 a 420$0; Goiás, de 
250$0 a 384$0; Maranhão, 310$0; Rio de Janeiro, de 400$0 a 850$0; 
Mato Grosso, de 180$0 a 330$0; Minas Gerais, de 99$0 a 370$0; 
Paraíba, de 83$ a 430$; Pará, de 150$0 a 350$0; Paraná, de 100$0 
a 420$0; Pernambuco, de 300$0 a 400$0; Piauí, de 120$0 a 384$0; 
Rio Grande do Norte, de 250$0 a 416$0; Rio Grande do Sul, 360$0 
a 720$0; Santa Catarina, de130$0 a 375$0; São Paulo, de 240$0 a 
900$0; Sergipe, de 205$ a 338$; Território do Acre, de 400$0 a 700$0; 
Distrito Federal, de 240$0 a 1: 200$0. Conquanto fossem concedidas 
pequenas vantagens aos professores das zonas rurais e dos subúrbios 
de difícil acesso, o estudo “Vencimentos do professor primário” (1942) 
concluía que o “ordenado mensal do mestre-escola equiparava-se ao 
ganho mínimo do mais modesto trabalhador.”

Da apoteose da lei

Nas décadas iniciais do século XX, a matrícula escolar geral nas 
unidades federadas apresentava-se contrastada, as causas possíveis 
eram as mais diversas; de uma parte, a amplitude da economia de 
mercado, o desenvolvimento urbano-industrial e comercial, e a 
crescente demanda social favoreciam o incremento da matrícula 
geral; de outra parte, a rarefação demográfica e o absenteísmo escolar 
engendravam obstáculos a expansão e ao rendimento escolar. Como 
era usual, nas vozes expectantes, poderoso reagente químico, o estatuto 
da obrigatoriedade escolar promoveria a padronização linguística 
pela alfabetização, conhecimento das instituições jurídico-políticas e 
fomento das riquezas da nação. 

Nas falas diagnósticas, a eficácia da obrigatoriedade estaria 
na dependência da abertura e manutenção de vias de comunicação, 
serviços de saneamento rural, assistência escolar e auxílio supletivo da 
União, em parceria com as iniciativas dos estados e municípios. E, a 
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bem dizer, numa espécie de síntese de opiniões, concluía-se pelo ensino 
primário como prioridade de Estado, antiga e irrealizada promessa 
intermitentemente anunciada pela cultura política da Monarquia e 
da República. Se a massa do povo é refratária à instrução, assim se 
pensava, era preciso encontrar meios de demovê-la.124

Entre as cabeças esclarecidas, a declaratória de uma lei geral 
relativa à obrigatoriedade soa inadiável. Assim o melhor a fazer 
é expor o essencial das visões em circulação, no caso as visões de 
Antonio de Sampaio Dória, Miguel Couto, Fernando de Azevedo, 
Orestes Guimarães e Alberto Conte, homens públicos diferentes 
entre si, embora compartilhassem idêntica profissão de fé: à vontade 
de servir, acrescia-se a vontade de conduzir pela persuasão ou coerção, 
no mais, órgão do poder, o Estado, ao luzir a instrução popular, fiaria 
as conquistas civilizacionais. 

Em Instrução pelo Estado coaduna-se a instrução primária 
obrigatória com os princípios que regem a ação social do Estado?, 
dissertação apresentada em concurso de ingresso na cátedra de Direito 
Constitucional da Faculdade de Direito de São Paulo, Sampaio Dória 
retoma a trilogia clássica da ação jurídico-social do Estado, a saber, 
a defesa do país, no caso de agressões externas, a manutenção da 
segurança interna no caso de desordem civil e, por fim, a distribuição 
de justiça entre querelantes em dissídios individuais e coletivos. No 
seu pensar, tal trilogia carecia de atualização. “Na mesma missão de 
distribuir a justiça e manter a ordem, não se inclui, acaso, o assegurar 
as condições que previnem as graves iniquidades?” (Sampaio Dória, 
1922, p.52). Argumentativo, posiciona-se pela obrigatoriedade escolar 
dos 7 aos 14 anos com vistas à formação mental e ao disciplinamento 
da vontade coletiva, ações necessárias aos “povos em menoridade de 
civilização”. “O povo não pode ser composto de imbecis, de ignorantes, 
de indiferentes à democracia, em povos analfabetos é o despenhadeiro 
para a demagogia. Mil vezes uma autocracia hábil à onipotência da 
plebe sem cultura” (Sampaio Dória, 1922, p.100). 

124 Cf. Apêndice A – Tabela I.
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1º A instrução primária obrigatória é a mais fértil sementeira da 
riqueza pública, que a ação social do Estado promove;

2º A instrução primária obrigatória é o mais sábio preventivo pela 
ordem pública, cuja mantença é ação jurídica do Estado;

3º A instrução primária obrigatória não só se concilia com os 
princípios que regem a ação social do Estado, mas é a ação social mais 
característica;

4º A instrução primária, por fim, posto não privativa do Estado, 
mas dever supletivo da insuficiência particular, é a condição primeira 
da democracia íntegra e pura. A democracia não vinga senão nos povos 
instruídos (Sampaio Dória, 1922, p.100).

O chamamento final assemelha-se ao de um herdeiro do 
entendimento iluminista. “A instrução é o gênio misterioso, que 
conduz os povos à independência, à liberdade e à riqueza.” 

República adentrada em manifestação em nome da Academia 
Brasileira de Letras, Miguel Couto, afamado médico sanitarista, 
manifestava-se em termos da economia política: o homem é a 
primeira riqueza da nação e o mais rendoso emprego do capital. “I 
– É compulsória a educação elementar, obrigados os pais e irmãos 
mais velhos a ministrá-la aos seus filhos ou irmãos mais moços e os 
governos aos desamparados. II – Vinte por cento, pelo menos, das 
rendas dos municípios dos estados e da União destinam-se à educação 
elementar do povo (A reforma da Constituição..., 1925, p.159-160)”. 
Manifestação subscrita por personalidades notórias, Amadeu Amaral, 
Afrânio Peixoto, Athaulfo de Paiva, Coelho Neto, Constâncio Alves, 
Dantas Barreto e Goulart de Andrade. 

Noutro lugar e noutra circunstância mais exatamente em 
“A educação nos sertões” Miguel Couto carregaria ainda mais nas 
soluções radicais.

A União penetrará pelo interior do Brasil, onde é sempre recebida 
quando portadora do bem, – para fundar escolas em todas as aldeias e 
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aldeolas, vilas e viletas, lugarejos e estações de ferro com uma população 
escolar de 40 crianças no âmbito de dois quilômetros e construirá 
grandes Institutos, em número variável em cada Estado, onde serão 
internadas sob a tutela do governo todas as crianças domiciliadas em 
lugares não servidos por escolas (Couto, 1937, p.153).

Marco documentário no rol dos debates fantasmáticos respeitantes 
aos “perigos da desnacionalização” representados pelos núcleos de 
colonização estrangeira, Orestes Guimarães em Sugestões sobre a educação 
popular no Brasil encaminha ao ministro da Justiça e Negócios Interiores 
medidas de erradicação da desordem didática nas escolas rurais, isoladas 
ou singulares, dentre as sugestões, a obrigatoriedade escolar entre 9 e 11 
anos para crianças residentes num raio de três quilômetros da escola.

1ª – evitará o possível congestionamento ou excesso de lotação 
das escolas, o que trará grande benefício à eficiência do ensino, sem 
prejudicar aos menores de oito anos;

2ª – assegurará melhor a regularidade da frequência. Nas zonas 
rurais, devido à disseminação das suas populações, à distância das 
escolas, aos maus caminhos, as crianças menores de nove anos não são, 
nem podem ser assíduas (Guimarães, 1924, p.108-109). 

Para esse inspetor federal das Escolas Subvencionadas, após 
os cinco primeiros anos, contados da instalação duma escola, a 
obrigatoriedade se estenderia às crianças de 12 a 15 anos.

Há pais, tutores e protetores de crianças, sobretudo estes últimos, 
que descuram por completo, da alimentação de seus filhos, tutelados 
ou protegidos. Uns, por se levantarem tarde, outros, por desleixo, 
outros, finalmente, por inconcebível maldade, mandam as crianças 
à escola, sem lhes darem um pedaço de pão, queijo ou carne. Milhares 
de crianças permanecem cinco horas nas escolas, sem a mais ligeira 
refeição! (Guimarães, 1924, p.123, grifo do autor).
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Posição não menos original concerne a Fernando de Azevedo, 
em “O Estado e a educação”, intervenção na 5ª Conferência Nacional 
de Educação, antevéspera da Assembleia Geral Constituinte. Para 
escudar tese doutrinária, recorre a Durkheim e a Dewey; em sua 
evolução, o Estado acata as ideias condizentes com as mutações sociais 
e políticas da vida moderna. No seu entender, a “função educacional” 
implicava a reordenação das relações entre escola e sociedade de modo 
a converter a “competição estéril dos grupos” em harmonia social. Em 
síntese construtiva, predizia o dever ser do Estado moderno como 
instituição mediadora de interesses múltiplos e coletivos, conquanto 
competitivos entre si. 

Por fim, a visão radical de Alberto Conte: igualmente ao 
seu quase homônimo, Augusto Comte, ele não é democrata nem 
socialista, liberal ou iliberal, é um homem da ordem e do progresso. 
Em “Estado e educação: necessidade de uma ditadura educacional 
e de um novo sentido da educação popular”, artigo doutrinário 
igualmente veiculado às vésperas da Assembleia Constituinte de 
1934, seguro de si, esse professor tomava partido pela “ditadura 
republicana” – governo de salvação social em nome e interesse do 
povo, nos moldes filosóficos de Augusto Comte. (Aqui o melhor a 
fazer é dar a palavra a José Maria, historiador das coisas brasileiras. 
“A autoridade moralizante do comtismo erige a República ditatorial 
em forma perfeita do Estado”) (Bello, 1940, p.31). Ao alardear a 
necessidade urgente de clarear a consciência coletiva, Alberto Conte 
pintava e repintava um quadro sombrio.

Pois bem, o Estado devia assumir essa delicada e importantíssima 
tarefa de educar, comme il faut, o povo, não só no sentido de alfabetizá-
lo e dar a uma parte dele instrução secundária, profissional secundária 
e superior, mas no sentido de fazer de todo esse povo um povo de 
mentalidade alta, despindo-os das superstições, das fraquezas e 
temores místicos exagerados que o tornam um joguete nas mãos dos 
espertalhões e de perigoso instrumento contra o próprio Estado.
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E se para levar a cabo essa tarefa o Estado tiver que usar de poder 
discricionário, justificar-se-ia uma ditadura educacional cuja duração 
tem de ser pelo menos de 20 anos, ou seja, o tempo indispensável 
para poder-se arrancar o povo mistificado e sempre pronto a defender 
os seus próprios exploradores, das garras desses seculares exploradores 
(Conte, 1934, p.6, grifo do autor). 

E, ao expressar intolerância com a incultura popular, Alberto 
Conte reclama o pleno exercício da autoridade pública, recurso 
prático de proteção contra as estultices de si e dos outros de sorte 
a evitar a fatalidade das ações incompreensíveis fossem individuais 
fossem coletivas. 

Quanto ao memorável A reconstrução educacional no Brasil, ao Povo 
e ao Governo: Manifesto dos Pioneiros da “Educação Nova” (1932), os 
signatários ao pleitearem a educação como “direito biológico” da pessoa 
endossavam a trilogia clássica, laicidade, gratuidade, obrigatoriedade. 
No plano jurídico-formal, o desfecho das antiquíssimas demandas 
viria com a Carta Política de 1934, na qual se abre um capítulo para a 
educação e cultura nos moldes da Constituição de Weimar, 1919. 

Artigo 150 – Parágrafo único: 
a) Ensino primário integral e de frequência obrigatória, extensivo 

aos adultos;
b) Tendência à gratuidade do ensino educativo ulterior ao primário 

a fim de o tornar mais acessível;
Artigo 156 – A União e os Municípios aplicarão nunca menos 

de dez por centro e os Estados e o Distrito Federal nunca menos de 
vinte por cento da renda resultante dos impostos na manutenção e no 
desenvolvimento dos sistemas educativos.

Parágrafo único – Para a realização do ensino nas zonas rurais, a 
União reservará, no mínimo vinte por cento das quotas destinadas à 
educação no respectivo orçamento (Brasil, 1934, art. 150, 156).
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Segundo o texto constitucional, da União emanariam as diretrizes 
da educação nacional e, em conjunto com os estados, difundiria 
a instrução pública em todos os seus graus. Paixão fundamental e 
irremovível, velho e antigo marco cravado no tempo da história e da 
cultura política nacionais, o ensino elementar obrigatório e de Estado 
concretizava-se no plano jurídico-formal, contudo, se a lei é dura como 
pode ser visto em minúcias nos mais diferentes dispositivos legais e 
elucubrações pessoais, por muito tempo a prática da obrigatoriedade 
permanecerá in vacuo. 
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Marcha territorial

Dissolvido o Congresso Nacional, incremento de força política 
num momento tempestuoso, o Estado Novo reforça a centralização 
e a intervenção do poder federal na política, sociedade, economia, 
educação e cultura. Simultaneamente coloca em andamento um plano 
de integração antropogeográfica. O fenômeno unificador principiara 
em 1936, com a decretação da obrigatoriedade de execução do Hino 
Nacional em estabelecimentos de ensino, associações desportivas e de 
radiodifusão, e prosseguira ao extinguir os partidos políticos, hinos, 
pavilhões e escudos estaduais e municipais. Conforme a Constituição 
de 10 de novembro 1937.

Art. 1º – O Brasil é uma República. O poder político emana do 
povo e é exercido em nome dele e no interesse do seu bem-estar, da sua 
honra, da sua independência e da sua prosperidade.

Art. 2º – A bandeira, o hino, o escudo e as armas nacionais são de 
uso obrigatório em todo o País. Não haverá outras bandeiras, hinos, 
escudos e armas. A lei regulará o uso dos símbolos nacionais.

Distrito Federal, praia do Russel. Sob um céu azul, ocorre 
cativante simulacro, ombreando propósitos comuns, Getúlio, ministros 
de Estado, corpo diplomático, alta hierarquia da Igreja Católica; por 
todos os lados aglomeram-se multidões, à frente dos desfiles, colunas 
de escolares e normalistas. Sinalizando uma só alma, mil mãos agitam 
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bandeirolas. A emoldurar os monumentais altares da Igreja e da 
Pátria, em mastros enfileirados drapejam as 22 bandeiras estaduais. 
Concentrado em si, D. Sebastião Leme celebra a missa campal. 
Inaudito ritual encerra o ato cênico, isto é, a cremação das bandeiras 
estaduais, logo em seguida substituídas por 22 réplicas de um mesmo 
pavilhão, uno e protetor, a Bandeira do Brasil. 

Cenográfico, o ato coletivo sobredoura a unidade-unitária 
da Pátria, em aparência, assim pensava-se representar a nação, suas 
gentes, seu governo (contudo, antes de ser um tecido de ideias, valores 
e símbolos a revestir o corpo da pátria, o nacionalismo estadonovista 
exterioriza imperativos objetivos). Seja como for, soberbas, tais 
encenações de antifederalismo, hoje fantasmagorias de uma história 
passada, simbolizam a supremacia do corpo orgânico da pátria sobre as 
“pequenas pátrias”, melhor, o fim dos regionalismos desagregadores, ou 
seja, o estadualismo vigente, relíquias de um federalismo dito estiolado. 
Nas vontades de reforma envolvidas na racionalização das práticas de 
governo, todo impulso vital emanaria de um centro diretor, órgão de 
comando previdente e provedor, acima de tudo, neutralizador da ação 
centrífuga dos regionalismos. Modernizar pela ação do Estado é o 
credo abastecedor dos sujeitos às voltas com projeções construtivas 
de futuros. Em suma, com a queima das bandeiras estaduais, quer-se 
assinalar o advento de uma nova idade na história nacional, passagem 
mediada pela substituição da força pelo consenso; numa palavra, 
totalizar uma direção geral para a sociedade conforme ideias, valores e 
significações comuns. 

Grandes iniciados, Getúlio e ideólogos do Estado Novo, novo por 
ser autêntico, quer dizer, distinto das “ideologias exóticas e dissolventes”, 
liberalismo, socialismo, integralismo, comunismo, segundo os discursos 
e as doutrinas oficiais, destilavam o ímpeto de infundir comunhão 
espiritual das orlas do Atlântico às funduras do Planalto Central. 
Encampada como programa oficial, a escalada de unificação, pela via da 
extensão do poder de Estado como realidade jurídico-territorial, duplica 
o feixe de poder centralizador. Ou, por outra, a exaltação da unidade 
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nacional, como é usual de ser, leva a política a desembocar na mística 
unitarista.125 Novamente acionava-se a máquina de formação do sentido 
mítico da nacionalidade enquanto comunidade restaurada. Quer dizer, 
a construção identitária aciona uma epopeica demanda das origens, por 
exemplo, a “marcha para Oeste”, empresa mítico-retórica cujo canto de 
partida fora anunciado por Getúlio em discurso radiofônico na noite de 
31 de dezembro de 1937.

Caminhamos para a unidade, marchamos para o centro, não 
pela força de preconceitos doutrinários, mas pelo fatalismo de nossa 
definição racial. O verdadeiro sentido de brasilidade é a Marcha para 
Oeste. No século XVIII de lá jorrou a caudal de ouro que transbordou 
na Europa e fez da América o continente das cobiças e tentativas 
aventurosas (Vargas, 1938, p.124). 

Mito e empolgação da pátria virtual se consubstanciam na 
incorporação dos inominados sertões ao circuito encantatório da 
civilização do valor de troca. Para os porta-vozes dessa “comunidade 
imaginada” em que a sensação pessoal e cultural de pertencer a um 
todo vital é sintomática,126 por assim dizer, a marcha para o centro, 
nada mais é senão fluxo desimpedido dos fiéis da economia de 
mercado. Se ocupação e a urbanização das regiões nordeste, sul e 
sudeste estavam consolidadas, diferentemente era a situação de Goiás, 
Mato Grosso, Acre, Rondônia, Amazonas, regiões etnolinguísticas 
dadas por abandonadas ainda que interconectadas pelas linhas 
telegráficas cravadas pela Comissão Rondon. Donde o desatar de 
metas contraentrópicas a fim de mobiliar o extenso assoalho nu, 
no intento de coincidir as fronteiras terrestres e marítimas com as 
fronteiras econômicas, mormente modificar a hierarquia das formas 

125 Cf. Girardet (1986). Em Gellner (2008, p.17, grifo do autor). “O 
nacionalismo não é o despertar de uma velha força, latente e adormecida, 
embora seja assim que de fato se apresenta”.
126 Cf. Anderson (1991, 2007).
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de existência, nas vozes dos portadores de futuros, a unidade nacional 
e a unidade política condicionam-se mutuamente. É mais do que antes 
concebia-se o Estado como força constitutiva e ordem visível.

No rol das questões excruciantes, de uma parte, a subjunção 
do Estado e nação, aprofundamento do poder central, controle das 
oligarquias regionais, integração territorial, ativação do mercado de 
produção e consumo, expansão das terras agricultáveis, distribuição 
e consumo de bens e circulação monetária; de outra, a resolução 
de questões sociais e demográficas: esvaziamento de conflitos 
entre latifundiários e excedentes de mão de obra, colonização dos 
vazios, estancamento da depopulação pela via da assistência rural, 
qualificação da mão de obra, instalação de cooperativas de produção 
e comercialização. Em síntese, a afirmação da unicidade das classes 
produtivas e de pessoas úteis é sobressignificada.

 Na retórica de mobilização, as autoridades acenam com 
linhas de penetração, comunicações, transportes, serviços sanitários 
e escolas.127 E certamente depois das antológicas expedições da 
Comissão Rondon, as viagens científicas encetadas pelo Instituto 
Oswaldo Cruz, a marcha da Coluna Prestes-Miguel Costa, a 
“marcha para o Oeste” assinalaria o quarto marco memorial na 
redescoberta do “Brasil real”, tema central da pedagogia histórica da 
Era Getuliana. É o que ensinava Getúlio Vargas para crianças, cartilha 
de Alfredo Barroso, publicada sob as diretivas do Departamento de 
Imprensa e Propaganda (DIP). 

“O verdadeiro sentido da brasilidade é a marcha para o Oeste”! – 
exclamou, certa vez em discurso, o presidente Getúlio Vargas. Dando 
o exemplo ao povo brasileiro, ele mesmo iniciou, em viagem que 
passará à nossa história, essa Marcha para Oeste, viajando, em avião 
até Goiânia e visitando os pontos mais pitorescos do “Hinterland” 
goiano. Os resultados dessa viagem não se fizeram esperar e numerosas 
providências estão contribuindo para dar maior vida e maior atividade 

127 Cf. Lenharo (1985, 1986).
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às regiões ocidentais do Brasil, cuja riqueza sem medida estava 
exigindo uma valorização imediata, em benefício total de nosso país 
(Barroso, 1942, p.5).

Nacionalismo oficial, propaganda estatal, reescrita historiográfica, 
sanitarismo e ensino primário de Estado gratuito e obrigatório 
convergem na determinação de promover o enquadramento jurídico-
estatal das populações esquecidas de si e dos outros. Até então 
indizível, corrigia-se a geografia pela sua história a favor da empresa 
integracionista, a “marcha para Oeste”, nacionalismo unitário e 
vontades centralizadoras reencontravam-se. De sorte que, na duração 
do Estado Novo, o debate sobre a extensão da escola elementar 
em ambientes geográficos e culturais isomorfos é sobressaltado ao 
incorporar as questões referidas à demografia, à segurança nacional e 
à colonização interna.

A máquina mitológica

O ideólogo da “marcha para o azul” é o poeta verde-amarelo 
Cassiano Ricardo, diretor do Departamento Estadual de Imprensa e 
Propaganda de São Paulo, o célebre DEIP. Seu ambicioso Marcha para 
Oeste: a influência da “bandeira” na formação social e política do Brasil, 
1940, estetiza em prosa a ocupação dos vazios, estetização, adensada 
por Heitor Villa-Lobos na composição para o canto coral “Marcha 
para Oeste”. E, a bem dizer, aqui e ali surgiam obras expressivas da 
pulsão marchadora: O Brasil em marcha, de Paula Aquiles; Uma 
revolução em marcha, de Leão Machado; O rio Paraná no roteiro da 
marcha para o oeste, de Teófilo de Andrade; A marcha para Oeste – Couto 
de Magalhães e Getúlio Vargas, de Ildefonso Escobar e Oeste, ensaio sobre 
a grande propriedade pastoril, de Nelson Werneck Sodré do qual cito 
a seguinte passagem. “Corrigidas pela marcha evolutiva da produção, 
as anomalias que se traduzem na instabilidade e na pobreza, o Oeste 
assumirá condições bem diversas e poderá estruturar uma fase nova 
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no seu desenvolvimento – fase de riqueza e de libertação” (1941, p.4).
Em Cassiano Ricardo, o motivo legendário “expedições 

bandeirantes”, uma das míticas narrativas das origens identitárias 
da nação, remonta a nascente do país-nação. “Quando entra no 
mato a primeira bandeira, termina a história de Portugal e começa 
a do Brasil” (p. 229).128 Mediada pela nostalgia das origens heroicas, 
na prosa ricardiana, bandeiras e bandeirantismo testemunharam 
o entrosamento das cores raciais em soberbas paisagens naturais. 
Não é simples reevocação do passado heroico, para ele, Ricardo, 
imagem marcializada, as bandeiras do século XVII prefiguravam a 
iridescente democracia caldeada por brancos, índios e negros. Profecia 
de destino e culto do heroísmo, em si e por si, a marcha simboliza a 
origem da nação em devir.129 Noutros termos, providas de valor de 
intemporalidade, bandeiras e bandeirantismo da Era Getuliana 
assinalam o redescobrimento do povo em sua diversidade. 

Ontem, eram os bandeirantes só os que partiram do planalto de 
Piratininga seus subfocos de irradiação; hoje são todos quantos tomam 
parte na nova marcha destinada a preencher os vazios demográficos, 
regiões que pedem “novos bandeirantes equipados de nova técnica” 
para o seu melhor aproveitamento econômico e social... as duas 
palavras “bandeirismo” e desenvolvimento se justapõem (Ricardo, 
1940, p.652).

Na arte político-literária do escritor verde-amarelo, o país 
ressurge como exterioridade de imagens cromáticas: o céu de anil, o 
verde das florestas, o vermelho do pau-brasil, o amarelo-dourado do 
sol. Noutras palavras, a natureza é mais referida do que vista; e não 
será demasiado dizer que sob esse Brasil aquarelado, coexistissem a 

128 “O espaço físico unificado constitui o lastro empírico sobre o qual os outros 
elementos constitutivos da Nação se apoiam: a unidade étnico-cultural, a unidade 
econômica, política, o sentimento comum de ser brasileiro” (Lenharo, 1986, p.56). 
129 Cf. Esterci (1972).
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violência dos conflitos ideológicos e sociais, estremecimentos políticos 
e traumas profundos. 

No plano aparente da ontologia social do país, a “marcha para o 
azul”, marcha real e simbólica em direção às funduras baldias, o planalto 
central, reencontraria a quintessência do país e seu povo. Queria-se 
defrontar as questões de ordem geral, incorporar o país distante de si e 
diferente na mentalidade ao país demográfico e econômico. E do pulsar 
marchador, originaram-se os territórios federais, criações justificadas 
em nome da segurança de fronteiras externas e povoamento das áreas 
vazias. De fato, ao desmembrar porções do Amazonas e Pará, criam-
se os territórios de Guaporé, atual Rondônia, Amapá, Ponta-Porã, 
hoje integrado ao Mato Grosso do Sul, Iguaçu e Rio Branco.130 Nesse 
desatar de iniciativas reconstrutoras, o “batismo de Goiânia”, nova 
capital de Goiás, estala como acontecimento venturoso, mais à frente 
ampliado com as iniciativas coordenadas pelo ex-tenente João Alberto, 
a Expedição Roncador-Xingu e a Fundação Brasil Central. Até então, 
a demografia do país registrava 10 milhões de habitantes nas “cidades 
e vilas” e 30 milhões no “campo”.

Festa pública, Goiânia no mapa

Sobejava o sol no firmamento azul, Goiânia rescendia a concreto 
fresco e seiva do cerrado, o canteiro de obras é notório, quando, entre 
luzes e festas, é inaugurada em 2 de julho de 1942. Planejada para ser 
a capital de Goiás, em substituição à colonial Goiás Velha, a “nova 
metrópole”, marco avançado da civilização, cuja pedra fundamental 
fora relançada em 1933, torna-se realidade sob o impulso de Pedro 
Ludovico Teixeira, interventor federal, e do projeto urbanístico 
idealizado por Atílio Correia de Lima. 

Para tirar partido da perspectiva e monumentalidade, escolhera-
se o art déco, estilo que interpenetra desenho industrial e arquitetura. 
Expressão da vontade de ordem, o plano-piloto radioconcêntrico 

130 Cf. Guerra (2011).
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organiza a cidade em zonas funcionais, a central abriga o setor 
administrativo; a norte, o setor comercial e industrial; a sul, o setor 
residencial, praça de esportes, praça central e terrenos reservados à futura 
edificação da catedral, palácio arquiepiscopal, centros de educação e 
ensino,131 em duas palavras, modernismo tecnocrático e devoração do 
cerrado se entrecruzavam. Festejava Pedro Ludovico Teixeira. 

A cidade moderna é o repositório de todos os afetos do homem. 
Ali tem ele seu lar, sua família, os seus amigos, as reservas para a 
sua subsistência e os focos de sua cultura. A cidade moderna educa 
e civiliza. É o fator mais valioso para reforçar a homogeneidade das 
pátrias (Congresso Brasileiro de Educação, 1944, p.33).

No centro da festa pública, a figura estelar do interventor federal, 
saudado “Fundador de Goiânia”, é ladeada por Mario Augusto Teixeira 
de Freitas e José Carlos de Macedo Soares, esse presidente do IBGE e 
orador oficial dos apelos prometeicos.

O Brasil possui no sentido “imperialista” das bandeiras – essas 
grandes forças vivas e móveis a que tanto deve a formação social do país 
– o melhor signo para a nova era da sua história, cujo objetivo especial 
tem de traduzir-se, como tão bem definiu o próprio Chefe de Estado, 
no “reatamento da campanha dos construtores da nacionalidade”, a 
fim de sanar os vácuos demográficos do nosso território e fazer com 
que as fronteiras econômicas coincidam com as fronteiras políticas 
(Congresso Brasileiro de Educação, 1944, p.15).

Cidade de 42 mil habitantes, inaugurada, Goiânia assinalava a 
tomada de posse do Brasil central.132 Na voz do secretário-geral do 
IBGE, Teixeira de Freitas (1942), o evento evidenciava passo decisivo 
na interiorização da capital da República. Expectativa, é bom lembrar, 

131 Cf. Azevedo (1941).
132 Cf. Vidal e Souza (2002).
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deflagrada pela Constituição de 1891 e robustecida por Floriano Peixoto 
ao nomear o belga Luis Cruls, diretor do Observatório Astronômico 
do Rio de Janeiro, para liderar a comissão exploradora do Planalto 
Central a fim de demarcar o quadrilátero de terras apalavrado pela 
Constituição. O “Quadrilátero Cruls”, como ficara conhecido, passa 
a constar no Pequeno Atlas do Brasil publicado no ano de lançamento 
da pedra fundamental da futura capital da República, 1922. Ainda 
que temporariamente Goiânia sedia a comunhão nacional, e, como a 
cavalgar um promontório, o interventor federal precipitava o olhar do 
centro às extremidades do país.

Saúdo a Amazônia, tão cheia de mistérios e tão rica de promessas; 
as terras dos palmares babaçuais esplêndidos do Parnaíba longínquo. 
Saúdo o nordeste, de atitudes heróicas e fecundas ante as durezas do 
clima que o flagela; os Estados do leste de riquezas tão numerosas e 
de um labor tão intenso em benefício da economia nacional. Saúdo 
as terras dos vales históricos do Paraíba e do Tietê, onde vicejam os 
cafezais, os algodoais e tantas outras riquezas; as regiões admiráveis 
dos pinheirais paranaenses e catarinenses. 

Saúdo os pampas do sul, berço de heróis, celeiro do Brasil; as terras 
que, a leste e a oeste de Goiás, com ele se irmanaram na grandeza 
das suas glebas, na variedade dos seus produtos e no labor intrépido 
dos seus filhos. Saúdo o Brasil todo, símbolo da pujança, dignidade e 
elevação moral (Congresso Brasileiro de Educação, 1944, p.58).

Verdadeira imersão batismal, a inauguração da cidade radiosa 
soa simultaneamente como farol a iluminar as escuridões fechadas 
e centro propulsor das forças civilizadoras no desconhecido (quer 
dizer, a exteriorização da consciência da territorialidade da pátria, 
assinala material e imaginariamente a posse do país interior). 
Em poucas palavras, o espetáculo proporcionado pela Goiânia 
inaugurada é a metonímia do país em seu devir uno, coeso, vibrátil, 
progressivo, civilizador. 
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Em 1942, Getúlio assinava o Decreto-lei nº 4.092, autorizando 
as cerimônias cívicas concernentes ao feito admirável. Sujeitos da 
inteligência técnica fraternizados numa comunidade de visões 
encenam um espetáculo de colorido leve, agradável e formalmente 
provido de consistência, conquanto rigorosamente político-
ideológico na essência. Encadeado num mesmo laço ontológico, 
acontecem o 8º Congresso Brasileiro de Educação promovido 
pela ABE, a 2ª Exposição Nacional de Educação, Cartografia e 
Estatística, as assembleias gerais dos conselhos nacionais de 
Estatística e Geografia e a Semana Ruralista patrocinada pelo 
ministério da Agricultura.

Na exhibitio desbravadora, os estandes dos ministérios e 
repartições oficiais, as maquetes dos edifícios da Imprensa Nacional, 
do Instituto Médico Legal e do Serviço de Alimentação e Previdência 
Social, os projetos arquitetônicos de estabelecimentos penais e 
educacionais, os quadros murais ilustrativos da riqueza mineral, 
potência agrícola e pastoril, estatísticas escolares, livros didáticos e 
materiais de ensino. Os estandes de São Paulo e do Rio Grande do 
Sul monopolizam as atenções: fotos de cenas escolares, títulos da 
Livraria Globo, panorâmicas das escolas técnicas e profissionais; o 
estande do Paraná, idem, com estatísticas e fotos escolares, depois, 
painéis e impressos das ligas Brasileira de Higiene Mental e 
Esperantista Brasileira. 

Na monotonia e rusticidade do planalto do Brasil central, sucessão 
de personalidades notórias e eventos propiciatórios. Sobrecarregada 
de atrativos, a 2ª Exposição Nacional de Educação, Cartografia e 
Estatística expõe inéditos conhecimentos, a Carta geográfica do Brasil, 
na escala de 1: 500 000, o Vocabulário geográfico de Goiás, a Bibliografia 
geográfica e cartográfica do Estado de Goiás. Em palavras mais diretas, 
predominava a vontade de mostrar e contar homens e coisas, seres e 
artefatos, redirecionar fenômenos coletivos, penetrar na essencialidade 
das coisas, reconstruir realidades.
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Escolarizar os vazios da nação

Com o apoio do IBGE e poderes públicos, realiza-se o 8º 
Congresso Brasileiro de Educação, presidido por José Augusto Bezerra 
de Medeiros. Em cartas, circulares, cartazes, notas de publicidade, 
palestras radiofônicas, IBGE, Inep e DIP divulgam o evento país afora. 
Ao referir-se aos congressos abeanos até então realizados, Teixeira de 
Freitas penitenciava-se. “De tais Congressos, só três tiveram por sede 
cidades interiores – Belo Horizonte, São Paulo e Curitiba”.

Nenhum deles, portanto, deu lugar a um contato íntimo dos 
nossos educadores com os aspectos particularíssimos e genuinamente 
brasileiros de nossa vida sertaneja, daquela vida apagada, morosa, 
retardada que se vive em mais de 80% do território nacional. Vida 
essa que, no seu rudimentarismo, nos seus desajustamentos, no seu 
abandono, na inexistência ou na precariedade dos seus elementos de 
civilização e de cultura, propõe aos dirigentes do país em geral, e aos 
educadores em particular, os mais complexos, os mais sérios, os mais 
angustiantes problemas. Problemas de cuja urgente e aceitada solução 
depende a sobrevivência da Nação através dos tempestuosos tempos 
que a humanidade está vivendo (Teixeira de Freitas, 1942, p.381).

Congresso e congressistas viriam a ser um marco memorioso na 
legitimação da empresa integracionista, amplo, o temário sindicava 
a adaptação da escola elementar aos ambientes diversos. No intuito 
de produzir consciência social educativa e professores aptos a 
redirecionarem mentalidades ditas tradicionais, os delegados debatem 
as teses relativas a práxis didática a ser acionada em regiões afastadas. 
E, ao jurarem o trabalho qualificado em código social, congresso e 
congressistas validavam a escola de trabalho e a atividade profissional. 
Nas vozes, a escola rural reaparece como peça central na aventura de 
ocupação de lugares viventes em formidáveis silêncios, estimulada 
a tese do “desafogo das grandes cidades” desdobra o fôlego. Em 
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demonstração de unidade, aglomeram-se as “forças morais e culturais 
do Brasil” para elaborarem as bases antropossociológicas da escola 
regional. Possuído por uma visão de esplendores, solene o padre José 
Bruno Teixeira, diretor do Departamento de Educação do Ceará, 
anuncia a emancipação do homem rural. “É, portanto a nossa hora, a 
hora do Brasil.”

A hora de fazermos surgir a verdadeira civilização brasileira, mas 
sobretudo a civilização do sertão, a civilização do Oeste, paralela à 
civilização litorânea e completando-a, para integrar a grandeza da 
Pátria. É a civilização do sertanejo e do caboclo, sadio e instruído, 
robusto de corpo e forte de espírito, iluminado pelos clarões da Fé e 
abrasado pelos ardores do patriotismo, embora continue de “alpercatas 
e chapéu de couro”, na faina sagrada do labor cotidiano, desfraldando 
uma bandeira que é a própria bandeira do Brasil (Teixeira, 1944, p.15). 

Atividade intelectual e política-ideológica se fundem. Ao lado dos 
professores, as novas identidades profissionais em evidência, demógrafos, 
estatísticos, sanitaristas, técnicos em educação, sociólogos, geógrafos 
e psicólogos. Unidos na empresa de interiorização das estruturas 
civilizacionais, comparecem os mais diversos intermediários do presente 
histórico. No face a face, na Comissão de Honra, o presidente da 
República, Interventor Federal em Goiás, ministros de Estado. Na 
Comissão Patrocinadora Nacional, interventores federais, governador 
do Acre, cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro, inspetor-geral do ensino 
do Exército, diretores do Ensino Naval, da Escola de Aeronáutica, dos 
departamentos de Educação, de Rodagem e da Criança, dos institutos de 
Cinema Educativo e de Agronomia, do Conselho Nacional de Imprensa, 
da Escola Nacional de Educação Física. Mais além, presidentes do 
IBGE, Associação Brasileira de Imprensa, Cruzada Nacional de 
Educação, Comissão Censitária Nacional, por último o comandante da 
2ª Região Militar, secretário de Educação e Cultura do Distrito Federal 
e reitores das universidades do Brasil e Católica. 
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Na Comissão Organizadora Nacional, o grande Cândido 
Mariano Rondon, Fernando de Azevedo, Fernando de Magalhães, 
José Getúlio Frota-Pessoa, Branca Fialho, Gustavo Lessa, Levi 
Carneiro, Odilon Braga, Sud Mennucci. Na Executiva, Artur Torres 
Filho, Celso Kelly, Francisco Venancio Filho, Jonathas Serrano, José 
Augusto, Juraci Silveira, Lourival Fontes, Lourenço Filho e Otávio 
Tomaz Newland Neto. 

Igualmente presentes, as personalidades notórias de Antonio de 
Almeida Júnior, Celina Padilha, Dom Amaro van Emelen, Gervásio 
Leite, Helena Antipoff, Joaquim Moreira de Sousa, Jacir Maia, Mário 
Pinto Serva, Noêmia Saraiva de Matos Cruz, Ulysses Pernambucano 
e Maurício Vinhas de Queiroz.

Global e minudente, o tema geral do congresso – “A educação 
primária fundamental: objetivos e organização; (a) nas pequenas 
cidades e vilas do interior; (b) na zona rural comum; (c) nas zonas 
rurais de imigração; e (d) nas zonas rurais de alto sertão” – sinaliza uma 
urgência, a extensão da escola para além dos centros urbanos. 

Aladas pela ventania de vozes promissoras, exorbitam-se 
imagens saneadoras. “Nas zonas de alto sertão as escolas deverão 
aproximar as populações primitivas, bem como os remanescentes 
indígenas, dos círculos sociais civilizados, dando um sentido de culto 
nacional às manifestações de arte popular” (Congresso Brasileiro de 
Educação, 1944, p.89). 

Complementando o tema geral, uma macedônia de temas 
especiais: “O provimento de escolas para toda a população em 
idade escolar e de escolas especiais para analfabetos em idade não 
escolar; o problema da obrigatoriedade”, “Tipos de prédios para 
escolas primárias e padrões de aparelhamento escolar, consideradas 
as peculiaridades regionais”, “O professor primário das zonas rurais: 
formação, aperfeiçoamento, remuneração assistência”, “A frequência 
regular à escola: o problema da deserção escolar, assistência aos alunos, 
transporte, internatos e semi-internatos”, “Encaminhamento dos 
alunos que deixam a escola primária para escolas de nível mais alto 
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ou para o trabalho”, “O rendimento do trabalho escolar: o problema 
das medidas”, “As missões culturais como instrumento de penetração 
cultural”, “As colônias-escolas como recurso para a colonização 
intensiva das zonas de população rarefeita ou desajustada”, “A 
coordenação dos esforços e recursos da União, dos estados e municípios 
e das instituições particulares, em matéria de ensino primário”.  

Acatadas por maioria, as decisões vão à plenária. Raul Bittencourt 
relata as conclusões do tema geral: a educação primária teria por 
finalidades desenvolver a personalidade (objetivo individual), integrar 
o educando na sociedade brasileira em geral (objetivo nacionalista); 
formar o sentimento de solidariedade humana (objetivo humano), 
ajustar o educando ao ambiente regional (objetivo vocacional). 

As leis reguladoras do ensino primário indicariam os meios e as 
normas de organização escolar conforme as regiões. Além da educação 
visando à uniformidade cultural mínima, as escolas atenderiam aos 
propósitos regionais, quer sob a forma de educação sanitária, quer sob a 
forma de ensino pré-vocacional. Nas zonas de imigração a substituição 
das “escolas estrangeiras” por escolas nacionais para o ensino de 
português, geografia e história pátria, educação cívica e celebração das 
datas nacionais. 

No alto sertão, a solução do problema educacional demandaria 
vias de comunicação para unir as regiões distantes com os “núcleos 
de maior densidade demográfica e de civilização já sensível”; 
aprovisionamento das escolas com jornais, cinemas, rádios, bibliotecas 
ambulantes e associações; planificação precedida de inquérito das 
condições geográficas, demológicas e culturais da região considerada. 
E, ao invocarem solidez sociológica, congresso e congressistas 
determinavam o lugar da escola no âmbito do projeto estratégico 
de melhoramentos pela via da mudança cultural provocada. Nas 
palavras diagnósticas do mato-grossense, Gervásio Leite. “A instrução 
primária na zona rural, por isso, necessita, sobretudo de equilíbrio, de 
ser, primordialmente, fator de valorização do homem em função do 
meio em que vive, fazendo do Jeca-Tatu, essa indiferença acocorada, 
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um elemento enérgico, ativo no enriquecimento nacional” (Congresso 
Brasileiro de Educação, 1944, p.135). Ou como esclarece um certo 
Francisco L. Azevedo na tese “As ‘colônias-escolas’ como recurso para 
a colonização das zonas de população rarefeita ou desajustada.” 

Nas regiões de rarefação demográfica, a falta de contato entre 
os elementos seus componentes, provoca o fenômeno social de 
estacionamento, do qual decorre, com o passar do tempo, a formação 
dos grupos arcaicos que, agindo isoladamente, enfraquecendo-
se por degenerescências físicas ou mentais, tendem a desaparecer 
ou permanecer num estado em que constituem peso morto para a 
sociedade (Congresso Brasileiro de Educação, 1944, p.553).

No tumultuado fertilizador, congresso e congressistas em uníssono 
sancionam o anexim: “Educar é mais do que alfabetizar, é preparar 
para o meio.” A percepção esclarecida apregoa soluções condizentes 
com os meios geográficos, antropológicos e culturais, concordantes 
com finalidades práticas: granjas escolares, internatos rurais, clubes de 
trabalho, semanas ruralistas, assistência técnica, sanitária, formação 
do professorado rural. E, para radicar as massas humanas em solos e 
climas da hinterlândia pré-moderna, essa mesma percepção propugna a 
reforma do regime de propriedade agrária, fomento da produção, crédito 
agrícola, comunicações, transportes, alfabetização de jovens e adultos, 
missões de assistência técnica e cultural, abrasileiramento das “escolas 
estrangeiras”, unidade intelectual e moral pelo ensino obrigatório. 

Raciocinava-se, ao envolver as populações na soberania 
nacional, a educação elementar transcenderia as culturas tradicionais 
e os limites comunitários pela ação social da escola, assim o centro 
civilizacional atingiria os territórios culturais pré-modernos, nos 
quais, dizia-se, remanesciam formas antigas de sentir e pensar, viver 
e produzir, e sobremodo relações arcaicas entre o homem, a terra e o 
trabalho. Tudo isso porque tanto a economia de mercado e as trocas 
competitivas quanto a democracia social e a representação popular 
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seriam incompatíveis com a desculturação geral. Do até agora exposto, 
resta a seguinte impressão: congresso e congressistas viam-se como 
artífices da Pátria Nova... mais do que fundar, refundavam... mais do 
que construir, reconstruíam...

Ente fundamental, o professor rural

Coube a Sud Mennucci, sociólogo tarimbado em matéria de 
instrução popular e aplaudido teórico do agrocentrismo, relatar o tema 
“O professor primário das zonas rurais: formação, aperfeiçoamento, 
remuneração e assistência”. No relatório, ele revalidava o argumento 
vital de Alberto Torres, transplantada para o interior, campo e sertão, a 
escola urbana e sua cultura concretizavam-se como norma invertida ao 
ofertar uma educação negativa.

A escola rural não pensa nisso, é livresca e pedante, e não se lembra 
de que essa população brasileira só terá oportunidade – quando a tem 
– de receber a educação ministrada nas escolas primárias. E como 
essa população terá de viver de seus braços, em fainas manuais, que 
não podem deixar de ser as que o meio ambiente consente e permite, 
a única maneira de adquirir hábitos de trabalho e conhecimentos 
para fazê-lo produtivo, será preciso dar à escola primária a feição 
especializada que consiga valorizar o homem como fator de progresso, 
pelo aproveitamento de suas energias, conduzidas e disciplinadas com 
o espírito racional (Mennucci, 1944b, p.290).

Para o relator, mais do que antes, o ensino rural adquiria 
nítida função sociocultural ao integrar-se no formidável afresco 
antropogeográfico constituído pelos seringais amazônicos, várzeas 
pastoris, planaltos paulistas, encostas vinhateiras gaúchas, canaviais 
pernambucanos, caatingas cearenses, campos goianos, encostas 
capixabas e serras catarinenses. Solidários à produção de bens e riquezas, 
os aparelhos educativos em ambientes agrícolas, pastoris, marítimos e 
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ribeirinhos teriam inequívoco caráter profissional e de formação de 
hábitos mentais. A contrapelo da visão de mundo industrializante, Sud 
revalidava antiga profissão de fé fisiocrata. 

Sem a cultura da gleba, e, portanto, sem o trabalho do homem da 
roça, o planeta seria um deserto. É inútil que a indústria progrida e se 
aperfeiçoe e obtenha graus de rendimento fora de todos os limites: ela 
será sempre satélite da terra. Sem que esta lhe proporcione a matéria-
prima, que só se arranca do campo, pela agricultura, a indústria não 
poderia subsistir (Mennucci, 1944b, p.295).

Construtor imaginativo projetava, face às dificuldades materiais, 
o professorado rural ganharia mais que o urbano, seria assistido pelas 
autoridades pedagógicas, sanitárias e agrícolas, o Estado organizaria 
cooperativas de serviços odontológicos, farmacêuticos e médicos, 
além de ofertar melhoramentos “que são o conforto da cidade”, rádio, 
telefone, luz elétrica, cinema, jornais, revistas e bibliotecas circulantes. 
Esperançoso senão confiante encerrava o relatório com uma moção 
política conforme o “espírito do Estado Novo”.

Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, que traçou 
o programa magnífico do “rumo ao Oeste”, como retorno à marcha 
tradicional do povo brasileiro, e que se revelou admirável ruralista no 
celebrado discurso da Bahia, de agosto de 1933, sente as necessidades 
do homem da terra.

É, pois, para ele, para esse grande guia da nacionalidade, que desejo 
se faça um apelo no sentido de que, comemorando esta expressiva e 
significativa inauguração da cidade de Goiânia, no coração do Brasil, 
funde e mande instalar, desde já, uma escola normal rural, em cada 
estado e território da Nação, as quais, atendendo às peculiaridades 
regionais, hão de coroar a obra da grande transformação que Getúlio 
Vargas está operando em nossa Pátria (Mennucci, 1944b, p.300). 
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Com essa apoteose do professorado e da escola rural, a rigor uma 
carta enviada ao futuro da nação e da nacionalidade, Sud finalizava 
seu relatório. Convertidas em paradigma da razão agrocêntrica e da 
ética de restituição de direitos usurpados do campo, a contraofensiva 
congressual oficializava o modo de dizer e o modo de fazer ensino rural. 
Legitimada e institucionalizada, a empresa de ocupação dos vazios, 
acentuava os efeitos civilizatórios da escola (e da instrução) condizentes 
com os meios geográficos e culturais. 

Sob a proteção de Ceres, congresso e congressistas lavram 
uma norma comum, a potencialização máxima da seiva do país e da 
força de suas gentes. Por paradoxo, não será demasiado dizer que, 
ao demandarem infraestrutura de serviços, obras públicas, estradas, 
comunicações, hospitais, escolas profissionais, por assim dizer, os 
melhoramentos citadinos, congresso e congressistas decidiam-se pela 
urbanização do interior, campo e sertão. Fácies primitivas da vida 
vivida no Brasil, o povo na sua diversidade – índios, caboclos, cafuzos, 
mulatos, sertanejos, caipiras, caiçaras, curibocas, matutos, tabaréus, 
vaqueiros, seringueiros, lavradores, pescadores, mestiços, pretos, 
paroaras, populações arcaicas de um Brasil arcaico, ora à mercê do 
nomadismo ora insulado na inanidade dos tempos ora ainda ermado 
em trabalhos e dias antigos que escapavam à história e geografia, era 
chamado à nova grandeza nacional.

O essencial dedutível

E como dito e redito nos capítulos anteriores, assemelhada 
a uma estrutura profunda, melhor, marco de esperança cravado em 
presentes passados e desejados futuros, incólume, a confiança no 
halo da instrução, atravessa as temporalidades das formas políticas 
e suas instituições. Entre o desatar da pátria monárquica e da pátria 
republicana, entre paixões desconcertantes, interesses litigiosos, 
devoções ardentes, projeções utópicas, e condenações de descasos, o 
mapa da cultura política das épocas de formação de um país quase-
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continente, ritualiza na ordem das certezas, a instrução popular como 
sumo civilizatório, fonte de melhoramento material, fator de concórdia 
coletiva. Com efeito, nas vozes dos sujeitos às voltas com a efetuação 
de cortes histórico-culturais, a instrução popular surge e ressurge 
como moto-contínuo das relações sociais (e de produção) e, por 
desdobramento, concludente morigeração de normas, valores, crenças 
e atitudes. Em contraposição a malformação do corpo coletivo, para 
um país mais verdadeiro e lídimo, receitava-se o letramento geral. Sob 
o ardor dilatado de um céu estelar ou sob a luz de um intenso meio-
dia, diferentes sujeitos sociais, em diferentes lugares, com diferentes 
propósitos, irmanavam-se numa mesma razão discursiva, conquanto 
cada qual conforme sua visão do mundo, cada qual com sua concepção 
de processos de vida social, cada qual com sua voz esclarecida. 




