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Fonte Autor Notas de Leituras

Jornal Nosso Esforço

(texto não assinado) “Intenso jubilo nos trouxe a notícia dada pela professora de ginástica, de que íamos desfilar no dia 5, dedicado à juventude 
brasileira. Devíamos estar às 7 horas e 30 minutos na escola de uniforme”. (p. 8)

BRUNHILDE, Ilke Conta a história da criação do jornal e revela sobre a aluna que ajudou a funda-lo “...a menina passou a usar orgulhosamente 
na lapela da blusa, o livrinho com a pena, a latão dourado. Era o distintivo nobre que a identificava como personagem definitiva 
do mundo dos livros. O jornal era seu. A biblioteca era sua.” (.p. 15 )

Página 1 de 50
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CASSANTE, Maria Emilia “14 de maio de 1958. (...) Levantei-me cedo, pois tinha que desfilar. Para meu orgulho, fui escolhida entre minhas colegas de 
classe. Eu ia representar, junto com mais duas meninas, um dos sinais convencionais do Trânsito. Levaria em meu blusão a 
cor verde que representa a segurança para os pedestres, e também o verde imenso das matas brasileiras. (...) Marchamos 
garbosamente até o Palácio do Governo, onde fomos recebidos pelo Sr. Governador que muito elogiou a nossa cooperação 
neste trabalho. (...)” (p. 8)

ELIAS, Maria “A fossa deve ser construída longe da habitação, ter a tampa a fim de evitar as moscas e o mau cheiro. Além desses cuidados 
higiênicos com a casa, o homem, para manter a sua saúde, deve observar certa conduta higiênica consigo mesmo e em prol da 
coletividade, cultivando os hábitos sadios tais como banho diário, o uso da escova de dentes, a lavagem das mãos antes das 
refeições, o uso de roupas adequadas, de acordo com a temperatura, sempre muito limpas, alimentação bem orientada e 
exame médico periódico. Prevenir exige e custa menos que remediar. (...) Não adianta dizermos, faça isto ou aquilo, se não 
apresentarmos uma razão plausível para tal. Assim, também, a professora deve se bater pela abertura de fossas nas zonas 
rurais. Explicar que os ovos dos vermes, principalmente do amarelão, depositados em terreno úmido e quente, aí se 
desenvolvem, transformam-se em larvas e penetram no organismo humano através da pele – pés, mãos e até rosto. Daí, 
também, a necessidade do uso de calçado. Não é luxo, é prevenção contra as verminoses. Os ensinamentos ministrados às 
crianças serão transmitidos pelas mesmas aos pais. (...) O professor é sempre acatado por todos”. (p. 9)

MENDES, M. Graça da S. “Deveres do bom aluno:
1)�Comportamento exemplar
2)�Aplicação sem limites
3)�Obediência aos professores
4)�Respeito na sala de aula
5)�Atenção nas aulas
6)�Capricho, ordem e limpeza
7)�Levar lições estudadas e prontas
8)�Não faltar à aula senão em casos extremos 9)�Respeitar aos professores e colegas
10)�Dar bom testemunho onde estiver". (p. 8)

Página 2 de 50



Fonte Autor Notas de Leituras

PAIVA, Isabel Vieira de Serpa e “E eu, estudante de sainha curta
Naquela inconsciente confiança
Fiz meus primeiros versos de criança
Para as outras crianças do Jardim”. (p. 5)

PEIXOTO, Afrânio “Senhor, pois que o quiseste, que meu lar fosse a minha escola, que seja a tua vontade! (...) Faze que eu não distinga entre 
eles, se a sorte os distinguiu, pela beleza, pela saúde, pela cor, pelas vestes, pelas maneiras; que em minha companhia, em 
nossa escola, nem o pobre seja envergonhado, nem o bem vestido jactancioso. Faze que eu derrame igual maternidade sobre 
eles, para que sejam irmãos ao menos em minha escola. (...) Faze, Senhor, que cada um deles, desses meninos e meninas 
que na vida vão conhecer outras mulheres – mãe, irmãs, parentas, esposa, relações, filhas – possam, à lembrança das que 
foram dignas de amor – juntar a de sua mestra, que todo o bem lhes quis, de quem foram o grande amor da vida, com o amor 
de sua profissão. Amém.” (p. 16)

PERNAMBUCO FILHO, Mário 
Almeida

“Recordo-me vagamente da festa (7 de setembro) onde havia muita alegria, meninas vestidas de branco e azul, inúmeras 
bandeiras e uma grande Bandeira Nacional. (...) Muito tempo passou, e, hoje novamente visto uma farda, agora do Exército. 
Ante a mesma bandeira, sinto a mesma emoção e orgulho, por ter sido escolhido para defende-la. A responsabilidade dos 
versos que ia dizer, transformou-se na responsabilidade de comandar homens no grande palco da guerra novamente, busco 
com minha professora o ânimo que necessito. (...) Sinto uma saudade imensa do chapéu de palha com fita azul e da bolsa de 
vime verde onde levava a merenda. Não esqueci dum chá que tomei em sua casa, e, lembro que mostrava a todo mundo uma 
casa bonita da Barão de Limeira e dizia: ‘aquela é a casa de Dona Alice’. E o tempo foi passando. Raríssimas vezes a vi; 
sempre moça e bonita, sempre a ‘minha professora’!” (p. 8)
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PESO, Luzia Aparecida V. “A Liga do Professorado Católico promoveu, neste ano, como habitualmente faz, a homenagem aos professores que 
completaram 50 anos de formatura”. Discurso de Carolina Ribeiro à D. Alice Teixeira. “E quero faze-lo, não à educadora ilustre, 
que durante tantos anos, com singular brilhantismo dirigiu a Liga do Professorado Católico, nem à criadora e orientadora segura 
de tantas escolas; (...) mas à D. Alice que, em 1910, era como nós, uma aluna de nossa Escola, vestia este uniforme de que 
nos orgulhamos e participava das alegrias e lutas que enfrentamos; (...)”. (p. 9)

PINHEIRO, Cláudia M. “O escoteiro é um menino ou moça que faz parte de um sistema educativo, onde aprende trabalhos de várias espécies 
principalmente explorações campestres. (...) O início da organização data de 1908 e desde aí o escotismo tem se desenvolvido 
de acordo com os tempos. Usam os escoteiros uniformes especiais, de modo a serem reconhecidos onde estiverem.(...)” (p. 3)

SALIM, Sergio “Fomos no dia 27 de maio fazer uma excursão ao Pátio do Colégio. Como foi um passeio instrutivo, tomei algumas notas para 
contar a vocês, que não puderam ir conosco. Fomos recebidos pelo prof. José Nunes Vilhena, que nos explicou, com muito 
carinho, todos os fatos relacionados com a vida de Anchieta. Visitamos a cabana que foi levantada no mesmo lugar onde os 
índios Tibiriçá e Caiubi haviam levantado a do colégio São Paulo, em 1554. É uma cabana de pau a pique coberta de palha. 
Quando fazia frio os padres faziam fogueira para aquecer os alunos, os curumins. Havia muita miséria de roupa. Os Jesuítas 
usavam túnicas feitas de pano de vela, abandonados em São Vicente nas reformas de velame dos navios. Usavam sandálias 
confeccionadas por eles próprios, ou então, andavam descalços. Foi nesta cabana que José de Anchieta escreveu a gramática 
Tupi-Guarani. Em Piratininga, Anchieta foi médico, juiz, advogado, alfaiate, sapateiro e barbeiro. Vimos também utensílios 
domésticos que os jesuítas usavam." (p. 15)
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VIANNA FILHO, Oduvaldo “Recordo, com saudades, o tempo em que eu freqüentava o Jardim da Infância. Eu me levantava bem cedo, pois gostava de 
chegar bem adiantado para dar tempo de brincar com os meus coleguinhas. As horas passavam depressa enquanto eu 
bordava um gato ou recortava figuras. D. Lavínia, uma professora boa, paciente e carinhosa, sabia fazer com que aquelas 
horas fossem, para nós, os alunos, um verdadeiro prazer. Eu gostava que me vissem com o uniforme do Jardim da Infância: a 
camisa de quadradinhos, calça azul e aquele chapéu de palha, de abas largas com uma fita onde estava escrito: ‘Jardim da 
Infância’”. (p. 4)

Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos

Página 5 de 50



Fonte Autor Notas de Leituras

ALENCAR NETO,  Meton Este artigo é a transcrição de uma Conferência realizada no Auditorium do Ministério da Educação. Ele trata de como devam 
ser os edifícios escolares, e que estes, para serem construídos, devam contar não só com a experiência de arquitetos, como 
também com o conhecimento de psicólogos e pedagogos. 
�Alencar Neto critica o uso de mansões e casas mal adaptadas para o funcionamento de escolas, e afirma : "Apesar de belo e 
sólido, é um velho casarão. Suas sóbrias linhas barrocas infundem gravidade, mas, para os alunos, devem ser impressionantes 
e até abrigar avantesmas e assombrações" (p. 395), diz o autor referindo-se a certo colégio mineiro, que funciona no antigo 
Palácio do Governador Visconde de Barbacena, construído na época da Inconfidência . Ele prescreve que os edifícios 
escolares, para que funcionem, devem ser construídos em função do aluno : "No edifício escolar moderno, o aluno aprende 
porque o sente, e do mesmo modo participa" (p. 394). 
Sobre a arquitetura portuguesa, a partir do século XVIII, o autor faz o seguinte comentário : "Dentro daquele estilo eram os 
colégios brasileiros do século passado. Isso, decerto, concorria para que nêles a criança brasileira parecesse aparvalhada e 
privada de meninice, segundo a opinião de viajantes observadores, como Luccok e outros" (p. 396).  O autor faz uma 
classificação de escolas e, a cada uma, atribui determinado tipo de edifício, são elas : Creches; Jardins da Infância; Escolas 
para alunos de 13 a 17 anos; Escolas para alunos de educabilidade difícil, e de educabilidade ultradifícil; Escolas para alunos 
de educabilidade difícil, mas a exigir especialização; e hospitais-escolas. De acordo com a idade das crianças e as atividades 
escolares desenvolvidas, Alencar que sugere que haja jardim, determinado número de refeitórios, sanitários, salas de aula, etc. 
A propósito : nas escolas para alunos de 13 a 17 anos, o pé direito das classes deverá ter 4 metros e uma área de 1,20 metros 
quadrados por aluno. Porém, quando a escola abrigar alunos de educabilidade difícil, deverá possuir uma área de 6 metros 
quadrados por pessoa. 
�De um modo geral, todas as construções escolares devem apresentar :    
" (...) Condições ótimas de salubridade, sobriedade da decoração arquitetônica 
e simplicidade de forma e distribuição " (p. 404). Deverão apresentar, ainda, aspecto alegre e " (...)  de forma alguma associará 
a idéia de prisão, quartel ou convento" (p.404).  O autor termina o artigo elogiando o presidente Getúlio Vargas, que, através de 
três decretos, melhorou as condições de todas as construções do Governo.
 Ao comentar sobre uma aula que teve na Faculdade da Medicina com seu professor Satamine, e a respeito do vestuário, o 
autor relata : " 'a roupa - eram mais ou menos estas suas palavras - a roupa deve corresponder ao corpo, como a casa se 
ajusta às atividades do corpo. Comparo a roupa a uma habitação justa, e a casa a uma vestimenta de vastas dimensões'. De 
fato, como a roupa, a casa deve viver em função do homem" (p. 402).
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ALMEIDA, Rômulo de Trata-se de um trabalho elaborado para o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais. O autor revela que tentou formular os pré-
requisitos políticos para um programa de educação nos países da América Latina. Portanto, todo homem deve ter o direito de 
realizar o máximo de suas virtualidades e de, através da educação, poder ascender aos mais altos postos da hierarquia social, 
independente de sua herança familiar e comunitária. Este é o pré-requisito democrático. “Esse dever só se pode realizar 
gradualmente, superando dificuldades materiais e sociais, conforme mostra a experiência dos países de mais alta riqueza e/ou 
nível de educação e mais evoluída democracia”. (p. 10) A educação é um processo de disciplina social. “Os meios escassos 
são: dinheiro, em alguns casos moeda estrangeira ainda continua importante; pessoal docente e diretivo, matrizes culturais”. (p. 
10) Os objetivos de um sistema geral de educação são: preparar as qualificações necessárias para o mercado de trabalho; 
iguais oportunidades para todos, reduzir a distância entre as classes e defesa e renovação das matrizes culturais. O autor 
defende que é preciso dar responsabilidade educativa para instituições como: imprensa, rádio e tv. O sistema educacional no 
Brasil é um perpetuador de desigualdades sociais. A escola deve suprir as carências culturais dos mais pobres. “(...) a América 
Latina tem raízes culturais muito carregadas de liturgia e ao mesmo tempo de sensualismo e está chegando o momento do 
esforço sistemático de desenvolvimento nacional quando as massas se consideram com o direito de adquirir, no menor tempo 
possível, os padrões de vida que os trabalhadores tem em outras partes da terra, inclusive o direito de acesso às melhores 
fontes de cultura”. (p. 20)Para os países desenvolvidos, a educação era antes um processo de integração social, de unidade 
cívica, de modernização ou ocidentalização, de libertação da ignorância. “No caso dos Estados Unidos é duvidoso que a 
educação tenha contribuído de uma maneira decisiva para o desenvolvimento econômico, inicialmente, e até mesmo para a 
formação dos quadros, diretamente. Neste processo, a imigração e a preparação na fábrica e nas oportunidades novas que a 
extraordinária experiência histórica americana proporcionou, inclusive as guerras e a conquista do Oeste, tiveram papel 
decisivo. Outros fatores ainda contribuíram para o rápido desenvolvimento geral, refletindo-se inclusive nas possibilidades, na 
demanda, na motivação do próprio sistema educativo, como sejam: o avanço que foi possível na organização política em bases 
democráticas, daí se derivando hábitos de debate e de investigação e estímulos da competição; a luta contra a metrópole 
industrial e a industrialização como conseqüência; o aproveitamento das fraquezas de vizinhos como oportunidade histórica e 
quase física; as condições favoráveis na geografia dos recursos para a revolução industrial; a mobilidade espacial como um 
desafio do território e a mobilidade social como resultado daquela e de uma sociedade de pequenos grupos tradicionais e 
democráticos de colonos e variados grupos de imigrantes; a mentalidade puritana forçando a poupança e facilitando a 
austeridade dos uniformes (standards); e, por outro lado, matando a cultura litúrgica e substituindo-a pela pragmática e 
inventiva das soluções para a vida prática. Em tudo isso, o que mais teria importado na educação não foi sua contribuição 
quantitativa e qualitativa no que se refere propriamente às técnicas; e sim o fato de que a escola se estabeleceu como um 
processo de democratização, de mobilidade social e de dignificação das atividades práticas”. (p. 34) Na América Latina é 
preciso investir em preparação de pessoal escolar e reforma de base na sua própria conceituação e aproveitamento dos 
talentos e investimento, além de educação cívica, alimentação, hábitos de higiene, experiência do lar e esportes. E investir 
também em museus, bibliotecas e centros culturais regionais.
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ARRUDA, Maria Elza de M. e 
MOURA, S. J. Cordeiro de

A autora escreve que há um crescente “entusiasmo” pela educação enquanto fator que impulsiona o progresso e ainda, 
segundo a mesma, abrir uma escola significa fechar uma prisão. Os novos governos tem sido sensíveis ao fato de ampliar a 
distribuição do ensino e a lutar contra o analfabetismo. “Todos acordam em que um dos problemas fundamentais dos nossos 
dias é o educacional, urgindo espalhar escolas, disseminar o
ensino, levar a toda parte a presença do Estado através da escola. Mas abrir escolas adianta pouco e, num país pobre, como o 
nosso, pode mesmo acabar contraproducente, se o ensino não se coroa em resultados práticos, se, numa palavra, o ensino 
ministrado não oferece rendimento compensador. Interessantíssima, sob este aspecto, a contribuição valiosa do Instituto de 
Pesquisas Pedagógicas da Secretaria de Educação de Pernambuco, nesta pesquisa em que os professores Maria Elza de 
Moura Arruda e S. J. Cordeiro de Moura mostram a posição dos municípios pernambucanos em face ao rendimento escolar 
obtido nos últimos anos.” (p. 262) Em 1951 o rendimento percentual foi de 57 e subiu para 78 em 1958. A autora faz uma crítica 
à forma como o professor é visto pelo meio social e sua baixa remuneração. Ela diz que é melhor para a instituição escolar 
contar com professores nascidos na própria região onde a escola está inserida. “Outro fator que também deve influir neste 
desvio lamentável é ‘ausência de interação da escola e da família’, entidades que deviam caminhar juntas, a escola surgindo 
como um prolongamento da família, - não sua rival ou seu substituto. Pais de família, por sua vez incultos, não logram 
despertar na prole este elã pelo estudo, esta idéia de uma ‘escola para a vida’, como preparação do homem para enfrentar a 
realidade maior que o espera. E em muitos casos, elemento negativo da mais alta repercussão, o pauperismo generalizado no 
Interior, crianças subnutridas, doentes, faltando à escola pela fome, pela falta de vestuário e, desta sorte, prejudicando e 
anulando o esforço dos mestres inclusive mercê dos iatos imensos cavados na continuidade do currículo escolar rotineiro e 
normalizado.” (p. 263) 
Arruda e Moura concluem alertando que seu trabalho abre perspectivas em relação ao ensino primário em sua região, para que 
conhecendo melhor seus problemas possa o poder público trabalhar nas soluções.
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AZEVEDO, Thales de O artigo trata de uma pesquisa realizada com as famílias dos alunos de uma escola baiana. O autor cita Donald Pierson para 
explicar porque o estudo se processou na Bahia: em conseqüência "de estar-se processando na Bahia não fusão cultural, mas 
também conflito cultural, o processo de educação torna-se aí bastante complexo." (p.117) 
A pesquisa foi realizada por amostragem, e foi feita por pesquisadores do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, na Escola 
3 do Centro Educacional Carneiro Ribeiro e coordenada pelo professor Anísio Teixeira; Descobriu-se que 606 famílias tem filhos 
matriculados na escola 3, mas a pesquisa realizou-se com apenas 150 destas. Os pesquisadores utilizaram-se de questionários 
às mães ou pais dos alunos para saber sobre a residência, a organização e o relacionamento familiar, a economia, o aluno e a 
relação dos pais e da comunidade  com a escola.
Constatou-se que as casas dos alunos são bastante simples, porém, asseadas. Um exemplo é a seguinte passagem: "As 
maneiras não são 'finas'  porém comedidas e atenciosas em grande parte das pessoas entrevistadas, além de terem 'bons 
modos' , essas pessoas foram encontradas com roupas asseadas, cabelos penteados, a casa arrumada e limpa." (p.130) A 
linguagem, os interesses e as maneiras, assim como as crenças e a organização das famílias assemelham-se aos das 
"subculturas rurais e populares" dos lugares pobres das cidades do litoral brasileiro no item "as famílias e a escola" (p.137), as 
famílias elogiam, já que, estando perto de onde elas moram, não levam muito tempo para chegar até ela e nem precisam ter 
gastos com transportes. Além das crianças a acharem muito bonita. Mais queixam-se da merenda ser fraca, constituindo-se 
principalmente por um mingau e também dizem que a escola deveria fornecer o material escolar e o uniforme. A pesquisa 
concluiu que as famílias dos alunos da Escola 3 fazem parte de uma subcultura rural, em transição para a urbana, traço 
característico das populações pobres brasileiras. 
Um trecho do artigo mereceu especial atenção de nossa parte, já que descreve alguns aspectos do uniforme da escola 
pesquisada: "A Escola 3 é conhecida, na zona, como 'a Coréia', não no sentido pejorativo de lugar para onde ninguém quer ir, 
mas porque, segundo alguns informantes, o uniforme verde, fornecido aos meninos quando aquela foi aberta, parecia-se com a 
farda dos soldados que lutavam na Coréia". (p.138)
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BARBOSA, Rui Este artigo é derivado do parecer apresentado pelo Deputado Rui Barbosa, em setembro de 1882, a propósito da Reforma do 
ensino de Leôncio de Carvalho. O texto versa principalmente sobre três tópicos : liberdade, laicidade e obrigatoriedade de 
ensino. 
�Barbosa inicia o texto tratando da liberdade de ensino, isto é, nos municípios da Côrte era livre aos particulares a abertura de 
escolas de ensino primário, desde que fossem cumpridas as normas recomendadas pelo distrito escolar. A casa onde 
funcionaria a escola teria de ser bastante arejada, salubre, higiênica e apresentar boa iluminação. Quando à laicidade, as 
escolas eram proibidas de ensinar ou praticar qualquer tipo de religião, e nem de ofender as mesmas.  Se pais e alunos 
desejassem o ensino religioso, este seria dado na escola, porém, após o horário normal das aulas. A aula de religião nunca 
deveria durar mais que 45 minutos e nem acontecer mais que 3 vezes por semana. E será oferecida pelos ministros de cada 
culto, nunca por professores ou funcionários da escola. Por fim, o autor trata da obrigatoriedade do ensino a todas as crianças, 
de ambos os sexos, de 7 a 13 anos. No entanto, estão livres desta obrigação os que morarem longe da escola,  : 2 km de raio 
em relação às meninas e 1,5 km de raio em relação aos meninos; crianças com incapacidades físicas ou mentais; moléstias 
contagiosas, transmissíveis e repulsivas; quem receber instrução em casa ou em escolas particulares. E o item c)"indigência, 
enquanto não se fornecer oficialmente o vestuário indispensável à decência e higiene; para êste fim o governo organizará um 
serviço regular, computando as verbas necessárias para as respectivas despesas;" (p. 131). A responsabilidade pela frequência 
das crianças na escola é  dos pais, tutores e protetores; se as crianças trabalharem, a responsabilidade fica a cargo do 
empregador. Nas salas de aula, uma vez ao dia é feita a chamada, caso as crianças faltem às aulas, o inspetor irá, 
semanalmente, às suas casas a fim de trazer por escrito a justificativa dos responsáveis pelo motivo da falta. O nome dos 
responsáveis pelas crianças que faltarem sem  justificativa serão publicados, durante três dias, na folha oficial "(...) com a 
designação do artigo de lei infringido e das penas que incorrerão os reincidentes " (p.133). Caso a falta ocorra novamente, 
haverá uma nova lista na folha oficial, caso o responsável não se apresente após dois dias com a justificativa por escrito, terá 
de pagar uma multa e se alegar falta de recursos, poderá pegar de 24h a 48h de prisão.

BARROS, Albertina Fortuna Neste artigo, a autora ressalta a importância das crianças freqüentarem as colônias de férias, sendo que, nestas, aquelas 
poderão fazer passeios ao ar livre a à beira-mar, além dos banhos de sol, o que ajuda no "fortalecimento da raça" (p. 325). 
Barros acredita que a maioria das crianças que habitam a cidade são debilitadas, atrofiadas e anêmicas porque vivem em 
ambiente insalubres e artificiais.
�Ela faz referência ao Serviço de Colônia de Férias do Estado do Rio de Janeiro. As colônias de férias começaram a funcionar 
no Brasil em dezembro de 1923, logo em seguida "caíram no esquecimento" (p 325), até que, no Governo do Presidente 
Gaspar Dutra esta questão voltou a ser considerada em função da preocupação com a formação de uma "raça forte". Porém, 
para que houvesse esta formação desejada era imprescindível que as professoras tivessem uma real vocação, fossem 
eficientes e caprichosas com os alunos.  A principal importância destas férias longe de casa a ao ar livre, segundo a autora, é a 
seguinte : " Da colônia, voltarão essas crianças para suas casas, sadias, restauradas na colônia, prontas para a luta, com 
hábitos de higiene e de convivência social " (p. 325).
�Em relação ao uniforme escolar encontramos neste trecho do artigo :  "As meninas trajavam uniformes ali mesmo 
confeccionados pelas esforçadas professoras, dignas de nossa admiração. Cada uma conduzia um grupo de alunos que 
entravam, em fila, na mais perfeita ordem, para o refeitório" (p. 325).
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Fonte Autor Notas de Leituras

BAUZER, Riva Este artigo trata das diferenças de personalidades: habilidades, interesses, aparência física, etc. E do quanto o saber deste 
assunto é recente. Já que até o final do século XIX a psicologia desconsiderava o problema das diferenças individuais. A autora 
trata do período atual em que o artigo foi escrito, ano de 1954, fazendo apenas uma menção ao fim do século XIX, quando a 
psicologia desconsiderava  a questão de que trata o texto
Neste artigo encontramos uma passagem importante, logo no início a autora faz a seguinte pergunta : "Até os fins do século 
XIX, a psicologia não considerava o problema das diferenças individuais. E ainda hoje encontramos vivos vestígios do não 
reconhecimento dessas diferenças. Quem já pensou no significado da palavra "uniforme", que designa a roupa dos escolares?" 
(p.180)
Ao longo do texto, Riva Bauzer passa a explicar detalhadamente em que consiste esta diferença, que se origina dos traços 
herdados e dos traços adquiridos pelo ser humano durante a vida e principalmente, pela aprendizagem que recebe. E, segundo 
a Psicologia, personalidade é o "conjunto equilibrado, a estruturação unitária de todos os atributos que compõe uma pessoa". 
Bauzer cita Wadsworth, que apresenta uma interpretação bastante peculiar sobre a questão das diferenças de personalidade, 
para ele todos possuem características múltiplas, hipertrofiadas que podem levar ao desequilíbrio mais ou menos acentuado da 
personalidade, estão características derivam de componentes, como por exemplo os componentes histeróides, que produzem 
uma ampla carga emocional no indivíduo, levando-o a comportar-se de maneira dissimulada, apresentando muitas vezes 
reações de fuga perante uma pressão exterior. Ou ainda os componentes esquisóides, que levam as pessoas a apresentarem 
poucas flutuações de humor. E, a respeito deste componente encontramos uma passagem bastante singular: "Entre os 
intelectuais encontramos bastante manifestações esquisóides com tendências paranóicas, isto é, tendências delirantes, quase 
sempre associadas ao apreço excessivo com que o indivíduo distingue suas próprias faculdades mentais (muito freqüente entre 
os professores)" (p.183). Outro teórico também citado é Watson, que apresenta outra definição de personalidade. Para ele, está 
não é estática, é fruto da combinação de habilidades, atividades, características e experiências, e vai se modificando dia após 
dia. Bauzer concluiu seu artigo revelando que a formação da personalidade e a sua diferença ocorrem de acordo com o 
ambiente em que a pessoa está inserida, mais as características herdadas por cada um. E está personalidade é modelada, 
consciente ou inconscientemente por cada escolha que fazemos: a escola, a carreira, a profissão, os amigos, etc. E, na 
realidade, isto nunca será um fato consumado, pois seu aspecto dinâmico estará sempre em transformação.
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Fonte Autor Notas de Leituras

BECKER, Gretchen Trabalho apresentado pela autora, bolsista do Inep, em 1964, à Michigan State University, em curso de pós-graduação, a fim de 
obter o diploma de Master of Education.
I – Considerações sobre a teoria da comunicação
Uma comunicação rápida, clara e eficiente é fator básico para o desenvolvimento atual. O estudo dos elementos da 
comunicação e os conhecimentos obtidos são válidos para todos os campos da atividade humana e sobretudo para a docência. 
Quando nos comunicamos tentamos estabelecer uma área de interesse comum com alguém. A tarefa de compreensão e 
discernimento do processo mental de outrem é árdua e constitui problema bem mais complexo do que julga a maioria. Esta 
mensagem é válida em relação a todos os meios de comunicação, sejam eles palavras, símbolos específicos, gestos ou 
costumes peculiares a uma cultura. “Enfrentamos, no momento, um novo sistema de valores, baseado no ideal generalizado da 
estandardização, válido não apenas no comércio mas grandemente aceito em campos como os da educação, propaganda, na 
vida social tomada como um todo, enfim, não escapando a ele nem mesmo hobbies, interesses e até sentimentos como 
independência emocional ou capacidade de auto-controle, mesmo que estes sentimentos existam às vezes apenas na 
exteriorização formal de um sorriso constante. Aspectos práticos da vida particular, tais como alimentação e vestuário, não 
escapam à uniformidade; a consciência aguda de status isola os grupos profissionais e induz a comportamentos adequados às 
posições ocupadas, submetendo todos à indiscriminação do típico, do característico, do simbólico, em suma, ao peso da 
estandardização”. (p. 326)Em seu livro, Shephard Mead (“How to succed in business without really trying”. Ballantine Books Inc., 
New York, 1956. Em português “Como vencer na vida sem fazer força”. Distribuidora Record, Guanabara, 1964.) descreve a 
carreira de um homem americano de negócios: passa de “office boy” a mandachuva. Preocupa-se menos com as idéias que 
com a boa apresentação de suas mensagens às pessoas indicadas e no momento oportuno. “Cuida da aparência pessoal, 
vestindo-se muitas vezes melhor do que permitam suas posses ou por vezes pior, se for conveniente no momento”. (p. 327) 
�O processo de comunicação de massa envolve os mesmos elementos da comunicação ao vivo. Assume apenas outras 
dimensões e se efetua à custa do “feedback”, elemento importante que nos informa sobre a eficiência da mensagem e sua 
interpretação pelo receptor. No âmbito da comunicação coletiva, uma organização ou instituição representa a fonte e os 
receptores são a vasta multidão de milhões de pessoas anônimas.
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Fonte Autor Notas de Leituras

CARRANCA, Luís F. O Conselho da Federação Nacional dos Estabelecimentos Particulares de Ensino aprovou manifesto proclamando que “as 
escolas particulares não desejam ser mantidas com recursos do Estado” mas sim “que lhe fique assegurado o direito que tem 
de convencionar livremente com as famílias e os alunos, quando maiores, as condições econômicas que permitam o 
aprimoramento da vida pedagógica da própria escola”. Evangelicamente não falam nem em lucros. (p. 267) Carranca alerta que 
as escolas particulares não querem dinheiro oficial, mas sim o direito de cobrar o que entenderem dos alunos. “Pelo artigo 95 
da Lei de Diretrizes e Bases a União dispensará a sua cooperação financeira em forma de subvenções, financiamento para 
compra, manutenção, construção e reforma de prédios escolares e equipamento, além de assegurar aos estabelecimentos 
particulares uma larga freguesia de bolsistas. Mas estes bolsistas, pagos com o dinheiro público, poderão ser recusados pelas 
casas particulares, se a ortodoxia religiosa da família dos alunos não oferecer seguras garantias, se o dono do estabelecimento 
entender que a tez do bolsista se distingue demasiadamente da dos demais alunos ou se a sua classe social puder 
comprometer o nível social da clientela da casa. O governo é apenas o coronel pagante que não participa da festa.” (p. 269)O 
autor apresenta uma análise feita pelo seu amigo, o Engenheiro Mário Covas, assistente técnico do prefeito de Santos, acerca 
do custo do ensino nesta cidade. “Basta-se dizer que o jovem técnico calculou o custo da assistência médica, da odontológica, 
da administração do ensino, da merenda escolar, das vantagens dos professores, do material permanente e do variável, do 
ensino propriamente dito, e ainda separadamente o custo do aluno-ano nas escolas isoladas, nos parques infantis, nos grupos 
escolares, de forma que os administradores escolares possam verificar de que maneira cada rubrica onera o custo do aluno-
ano do ensino municipal”. (p. 272) Custo do aluno-ano nos grupos escolares e escolas isoladas do ensino municipal de Santos: 
Cr$ 7.448,10. Nas escolas particulares este valor varia de Cr$ 9.000,00 a Cr$ 14.800,00.“Importa revelar que no custo do 
ensino primário municipal entram: assistência médico-odontológica, extensiva às crianças das escolas isoladas que são 
atendidas por uma ambulância com completo equipamento odontológico, lanche (leite, mel, proteínas, açúcar), sopa (no Parque 
Infantil Maria Patrícia), uniforme para crianças que o possam adquirir, medicamentos (vitaminas, vermífugos, B. C. G. etc.), 
raios X, óculos para os desprovidos de meios para faze-lo à expensa da família, tudo importando em Cr$ 1.780,10, por aluno-
ano, e ainda o encargo das bolsas para o ensino superior, que são computadas nas verbas do gabinete do chefe do 
Departamento de Educação”. (p. 273) “Em contraste, muitos estabelecimentos particulares que além das rendas do ensino tem 
a ajuda de preciosas contribuições laterais (cantinas, livraria, venda de uniforme, contribuições dos grêmios, cujos patrimônios 
se incorporam ao estabelecimento, taxas de diplomas) pagam ao seu professorado primário vencimentos que medeiam entre 3 
e 6 mil cruzeiros, limite muito freqüentemente atingido e sem qualquer das vantagens de que goza o professorado municipal, 
inclusive aposentadoria com vencimentos integrais.” (p. 274) Segundo Carranca há uma grande porcentagem de alunos de 
classe média e alta nas escolas públicas santistas o que significa que eles estão ali não pelo fator econômico, mas porque 
acreditam na qualidade da escola pública. “Escola que não se fecha para o negro, para o proletário, para o filho de mão solteira, 
para o filho do ateu, do israelita, do católico, do espírita, para o filho do desquitado ou divorciado, a escola onde há liberdade de 
cátedra, a escola onde ricos e pobres convivam e onde se esbatam os antagonismos de classes econômicas, de crenças, de 
convicções filosóficas, de prejuízos raciais, de categorias sociais, de sectarismo político”. (p. 281)
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Fonte Autor Notas de Leituras

CARVALHO, Manoel Marques de O nascimento do ensino técnico é resultado do desenvolvimento da produção em larga escala, da distribuição da rede 
comercial, da urbanização, da criação de mercados consumidores, o que gerou a necessidade da formação de pessoal 
especializado, no final do século XIX. “Como aconteceu com outros ramos do ensino, o comercial se iniciou com disciplinas de 
contabilidade, economia, legislação e em cursos de faculdades, escolas profissionais de outra natureza – Direito, Engenharia, 
Escolas Normais etc., cuja origem era mais antiga. E começou em cadeiras avulsas daquelas disciplinas instituídas livremente 
por profissionais experientes formados no exterior, uns, empiricamente preparados, outros. Mas já neste século existia, 
sistematicamente, no Rio e em São Paulo, em estabelecimentos especializados, o ensino comercial na Academia de Comércio 
do Rio de Janeiro e na Escola Prática de Comércio (depois Álvares Penteado) em São Paulo. O governo reconhecia 
oficialmente o ensino nelas ministrado como padrão para a formação especializada de pessoal destinado às atividades 
comerciais (Lei 1.339, de 9 de janeiro de 1905).” (p. 73) O grande desenvolvimento comercial e industrial da década de 1920 a 
1930 desenvolveram rapidamente o ensino comercial que de 6 estabelecimentos em 1920 passou a 145 em 1930.
�“A estrutura atual da Diretoria do Ensino Comercial, diretamente subordinada ao Ministro da Educação e Cultura, é a que se 
estabeleceu no Decreto-lei nº 8.535, de 2 de janeiro de 1946, que lhe deu a organização vigente, na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional e no Decreto nº 1.266, de 25 de junho de 1962, que lhe aprovou o novo Regimento, acrescida das novas 
organizações e atribuições da CAEC.
(...)
À Seção de Orientação e Assistência compete:
-�Promover a execução dos preceitos legais referentes à orientação educacional e fiscaliza-la;-�Manter atualizado um plano de 
assistência médico-social a alunos, estudando problemas com tal assistência relacionados;
-�Estimular a organização de caixas escolares, associações literárias e desportivas, jornais, revistas, e demais trabalhos 
complementares da educação dos alunos;
-�Elaborar planos para a concessão de bolsas-de-estudo a alunos e controlar a aplicação das mesmas; e
-�Estudar os casos de admissão gratuita de estudantes pobres nos estabelecimentos equiparados ou reconhecidos, bem como 
os de aquisição de uniforme e material escolar para os mesmos.” (p. 78)
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Fonte Autor Notas de Leituras

CLARK, Oscar Oscar Clark, neste artigo, trabalha essencialmente a questão da importância e propagação dos jardins de infância no Brasil, 
mas também discute a relevância da medicina para a humanização da escola primária. O autor justifica a lenta propagação dos 
jardins com o fato de, anteriormente, haver a idéia de que o lar, juntamente com a família, constitui o meio ideal para a 
educação dos filhos. Porém, nos dias atuais, onde as pessoas encontram-se vivendo nos grandes centros industriais, as 
mulheres começaram a trabalhar ao lado dos maridos nas fábricas. Portanto, os bebês são deixados nas creches, e, das 
crianças de 2 a 6 anos não há quem cuide. Daí a importância dos jardins de infância; neles, além de educadas, as crianças 
também podem ser cuidadas, no aspecto médico-higiênico. O que há de mais importante no programa destes jardins é comer, 
brincar e dormir. Neles, a criança come alimentos nutritivos e saudáveis, que fazem muito bem ao seu desenvolvimento e, 
como diz Clark, de acordo com o dito popular, "as raças fazem-se pela boca" (p. 18). Ele cita também a importância do copo de 
leite para o desenvolvimento infantil. Brincar também é um direito da criança, mas ela não deve brincar em qualquer lugar, deve 
sim, fazê-lo ao ar livre "com a pele ao ar e ao sol, para que haja uma boa oxigenação dos tecidos e eliminação do calor pela 
superfície cutânea" (p. 21). Além de brincar e comer, é essencial que a criança durma. Sendo que, a ausência do sono pode 
afetar até mesmo a nutrição, e, segundo os clínicos, é muito difícil saber se a debilidade de uma criança deve-se à falta de sono 
ou à falta  alimentos, já que ambos prejudicam seu equilíbrio fisiológico. Portanto, para que o jardim de infância atenda 
plenamente às necessidades das crianças e contribua para o seu pleno desenvolvimento e higiene física e mental é 
indispensável que ele disponha de cozinha, dispensa, refeitório, dormitório e espaço para brincar. Oscar Clark encerra seu 
artigo com as seguintes palavras : "Não esqueçamos nunca de que educar é cuidar da saúde física e mental da criança e que a 
parte nobre de uma nação é constituída pelo seu elemento humano" (p. 40).
�Especificamente sobre as roupas das crianças o autor revela alguns detalhes. Quando está tratando da importância do brincar 
ao ar livre, o autor ressalta a importância dos banhos de ar, do bem que fazem à saúde e ainda menciona : "Não há dúvida, 
portanto, de que a falta de saúde física é devida, entre outras coisas, à vida sedentária no interior das habitações e ao uso da 
roupa inadequada" (p. 27). E ainda, criticando o clima brasileiro : "Como se não bastasse a temperatura asfixiante do ar, 
criamos artificialmente nova atmosfera tropical envolvendo a pele numa camada de ar quente, estagnado e quase saturado de 
umidade, que impede a evaporação do suor, graças ao uso de roupa espessa má condutora de calor e bem colada ao corpo. 
Por isso, alguns autores mostraram-se céticos quanto à possibilidade de estender-se a civilização às regiões onde floresce a 
bananeira ... " (p. 30) Ainda a respeito das roupas : "Max Rubner mostrou em experiência muito simples como viver nos países 
cuja atmosfera goza de reduzido poder resfriador. No ambiente de 12 graus, notou Rubner, que a temperatura da pele nua era 
de 27º9; que, cobrindo-a com uma camisa, já a temperatura da pele subia de 29º5; o uso do colete a elevava a 30º3 e, se a 
pessoa vestisse um paletó, a 31º1. A temperatura da pele nua, demonstrou ainda Rubner, acompanha a temperatura do ar 
fresco e parado até 35º5. Se a temperatura do ar sêco e sem movimento continuar a subir, até, por exemplo, 40º, a temperatura 
da pele nua mantém-se nas proximidades de 36º. Se o ar, porém, estiver quase saturado de umidade, a temperatura da pele 
nua sobe a 38º. Compreende-se, assim, naturalmente, como a roupa cobrindo 90% da superfície cutânea e mantendo em torno 
dela uma camada de ar quente, parado e quase saturado de umidade, favorece a estagnação do calor do corpo e conduz à 
intermação - fator principal da morte de pessoas encerradas em ambiente mal ventilado. De todos esses trabalhos, conclui-se 
pela necessidade, nos países quentes, de expor diariamente a pele ao ar livre, a fim de favorecer a ventilação, isto é, manter 
normal a temperatura do corpo e despertar as reações biológicas indispensáveis ao equilíbrio da saúde e, portanto, à eficiência 
no trabalho" (p. 30).
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Fonte Autor Notas de Leituras

DRISCOLL, Gertrudes Este artigo trata da questão de como o professor pode observar a conduta das crianças dentro da escola, já que esta é a 
instituição mais adequada para perceber o comportamento humano, e o professor encontra-se permanentemente em contato 
com diversas personalidades.
O texto compõe-se de muitas prescrições que visam auxiliar o mestre a observar, classificar e descobrir a causa de cada 
conduta humana. Nos "Índices de Desenvolvimento Intelectual" (p. 29), existem os seguintes tópicos : Capacidade de cumprir 
ordens, Aproveitamento escolar, O desenvolvimento de interesses, Capacidade de pensar abstratamente, Capacidade de 
formular juízos, Atenção aos detalhes, Expressão e idéias e A memória. Todos são referentes à atitude que o aluno possa ou 
não apresentar na classe. Os tópicos são seguidos de perguntas que o professor deve fazer a si próprio a atitudes que deve 
tomar. Por exemplo, seguido do último tópico, A memória, existem as seguintes questões : "2 - Tenho procurado fazer com que 
os meus alunos analisem os métodos de que usam ao lembrar com exatidão as suas experiências ? " (p. 33). 
Nos "Índices de desenvolvimento social" (p. 33), há os seguintes tópicos : Intercâmbio social, Agrupamento por sexo, 
Participação em atividades coletivas. E nos "Índices de Desenvolvimento Emotivo" (p.35) : Redução da reação emotiva, Atitude 
diante de situações difíceis e A conduta egocêntrica. Por fim, no item "Relações pessoais" (p.37) há : Amizades, A conduta 
agressiva, A conduta esquiva. Este último tópico trata das crianças muito tímidas e pacatas, que costumam afastar-se das 
atividades da classe, podendo, freqüentemente, ser alvo de zombarias dos colegas. As crianças que sofrem a zombaria, em 
geral " (...) carecem de confiança em si mesmas " (p. 40). E na explicação seguinte : " No entanto, se o mestre as observar 
mais de perto poderá descobrir quais os aspectos de sua personalidade que motivam a insegurança. Pode ser que seja o 
tamanho, o vestuário, a capacidade mental, a família, os hábitos pessoais, ou qualquer outra projeção da personalidade. As 
fraquezas que servem de alvo à zombaria dos demais são sempre características que distinguem a criança do resto do grupo" 
(p. 40).  Depois, o próximo item de que o artigo tratará é "O Papel do Mestre" (p. 41), nos tópicos : O mestre como amigo e 
mentor, Relações dos alunos com o mestre, Relação entre a aprovação e a rivalidade. Driscoll termina o texto motivando o 
professor a sempre procurar conhecer melhor os seus alunos, a fim de que o trabalho pedagógico possa se dar da melhor 
forma possível.
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DUTRA, Eurico Gaspar O referido texto consiste na transcrição de um discurso proferido por Eurico Gaspar Dutra, que possuía o cargo de general da 
divisão, em outubro de 1945, na Bahia. No período em que ele se lançou candidato à Presidência da República. O discurso 
trata de seu programa de governo no tocante à educação nacional.
�Dutra baseia seu discurso no poder da educação para que se conquiste o progresso do país e se forme uma nação 
democrática. Propõe também uma educação planejada, coordenada pelo Estado e adequada ás necessidades do povo. Ele 
elogia a educação ministrada pelos jesuítas na colonização brasileira: "Na colônia, como seria natural, não poderia haver por 
parte da metrópole, maior interesse pela educação do povo. Nessa fase, apenas haveria de se destacar a obra educacional da 
Igreja, e, particularmente, a dos jesuítas" (p. 8).  Também critica o desenvolvimento educacional brasileiro, que só, segundo o 
autor, ocorreu em 1930. Nesta ocasião, a inscrição de alunos no ginásio aumentou de 100.000 para 500.000, foi criado o SENAI 
e as questões da educação nacional foram mais claramente estudadas com  a organização da estatística nacional e com a 
renovação da legislação de ensino, por exemplo. Atribui o atraso ao sistema escravista, que imperou no país e acrescenta "(...) 
perdido esse nexo natural, entre a preparação da juventude e o trabalho produtivo, a educação se torna formal, restringindo-se 
a uma minoria, que, paradoxalmente, se julga beneficiada, com a própria incultura ambiente" (p. 8-9). 
�Dutra acredita que a educação deva preparar para o trabalho, daí a importância dos cursos técnicos, já que somente pela 
educação para todos é que os mais pobres poderão ascender na escala social. Outra meta também importante para a 
educação é a contratação de professores que tenham realmente vocação para o magistério. "Será dever patriótico atrair para o 
magistério, em todos os seus ramos e para todos os graus de ensino, os mais capazes elementos, os mais dedicados, os que 
mais se sintam felizes nessa missão, enobrecendo-a e glorificando-a" (p. 15). Além da educação religiosa, que o candidato 
considera de suma importância. Sobre a função educativa da Igreja : "Na época atual, terá de ser estimulada e facilitada, para 
contraste com as idéias de enfraquecimento do bem comum, senão já de dissolução de costumes, e que são inevitável 
consequência de grandes conflitos, como os da última guerra" (p. 14 - 15).
�Em relação às roupas, encontramos o seguinte trecho : "Em alta percentagem, portanto, a escola primária terá de ser um 
centro de adaptação ao trabalho e de 'serviço social'. Só assim, pelos cuidados e assistência que dispensar aos alunos, em 
alimentação, cuidados pela saúde, e, muitas vezes, o próprio vestuário, poderá ela elevar as crianças ou jovens que a 
freqüentam, inculcando-lhes também novos hábitos e aspirações" (p. 11).
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FOURESTIER, Max Em relatório de sua viagem pela América do Sul, o professor Max Fourestier, criador da experiência educacional “Mi-temps 
Pédagogique en Vanves” – França, discorreu sobre o trabalho dos Centros de Pesquisas Educacionais e particularmente sobre 
as atividades da Escola-Parque de Salvador, Bahia, tecendo observações.O autor afirma que apesar do “fermentar” de tão 
grande atividade pedagógica, de vanguarda experimental, faltam fundamentos práticos de escolaridade elementar: 40% das 
crianças não recebem instrução suficiente, por falta de professores e escolas primárias; o ensino secundário está entregue à 
iniciativa privada ou confessional, e reservado a uma pequena elite e a União só exerce seu papel no âmbito do Ensino 
Superior, e mesmo neste campo a concorrência favorece o ensino particular e as Fundações privadas. O autor descreve o 
Centro Educacional Carneiro Ribeiro ou Escola-Parque, que foi concebido quando o professor Anísio Teixeira era secretário de 
Educação do Estado da Bahia, tendo sido inaugurado em 1955. Essa iniciativa foi considerada revolucionária no campo do 
ensino elementar no Brasil por se propor a ministrar educação integral às crianças de 7 a 14 anos. A escola é composta de 
vários pavilhões: ginásio olímpico, auditório, bibliotecas, cantina, centros de aprendizagem profissional, serviço médico-social, 
etc. Instalada em uma área verde, por isso Escola-Parque, e de 3 Escolas-Classe, cada uma com 1000 alunos, situadas na 
periferia da Escola-Parque. Essas escolas recebem as crianças de São Lázaro, um dos bairros mais pobres da Bahia. No turno 
de 4 horas da manhã, as crianças aprendem a ler, escrever e contar, e no turno da tarde, também de 4 horas, elas participam 
de atividades esportivas, artísticas, manuais e profissionais.“Essa é uma instituição estadual, apesar de seu caráter 
experimental; a escolaridade é gratuita e as crianças recebem igualmente uma refeição completa ao meio dia, além de uniforme 
escolar. (...) A Escola-Parque é dirigida pela professora Carmem Teixeira (irmã do idealizador dessa experiência educacional), 
que durante longas horas foi o mais dedicado e atencioso dos cicerones”. (p. 173) Além de 40% das crianças da região não 
freqüentarem escola, apenas 10% daqueles que terminam a educação primária tem acesso ao ensino médio e 90% das 
crianças começam a trabalhar aos 14 anos. Todas são mestiças de brancos, negros e índios e muitas são totalmente de raça 
negra. Diante desse quadro de carência escolar no Brasil é possível compreender a importância da realização experimental da 
Escola-Parque, sua celebridade e sua repercussão no país. “‘Vanves’ pressupõe que a educação artística, cultural e profissional 
seja ministrada em outro lugar. ‘Vanves’ harmoniza uma educação total fortalecendo o corpo e a saúde das crianças, a Escola-
Parque fornece todos os elementos da boa pedagogia tradicional; ‘Vanves’ é um ponto final, a Escola da Bahia é apenas uma 
etapa em direção à verdadeira pedagogia, ‘Vanves’ tem um alcance universal, a Escola-Parque é específica a uma país e a 
uma situação educacional insatisfatória”. (p. 174)
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FREITAS, M. A . Teixeira de O texto versa sobre a situação e a função do ensino primário no Brasil. Além de contestar algumas estatísticas educacionais e 
atentar para o fato de um grande país como o Brasil possuir 55% de sua população formada por analfabetos. Para melhorar o 
quadro nacional, o autor sugere que algumas medidas sejam tomadas em relação à educação nacional : grande investimento 
em ensino profissional,  distribuição de professores competentes por todo o território nacional, elevação do salário dos 
professores, criação de educandários que ofereçam elevado padrão de organização didática e técnica,  melhora da qualidade 
de vida dos educandos mediante obras de assistência, bons salários e intensificar o teor das atividades cívicas aos educandos. 
Tais medidas visam impulsionar o progresso do país, tanto em nível de educação, quanto de economia. Tal progresso ocorreria 
porque, segundo Freitas, haveria um trabalho conjunto entre o ensino profissionalizante e as indústrias : com o crescimento de 
trabalhadores especializados, as fábricas também haveriam de se expandir, movimentando os recursos do país. E, como afirma 
o autor, "Tudo isto sem falar das numerosas turmas de trabalhadores, que, logo ao segundo ou terceiro ano de funcionamento 
do sistema, estarão preparados, como operários e como cidadãos, à disposição da lavoura, da indústria, do comércio e dos 
serviços sociais" (p. 187).   
�O autor refere-se ao período em que foi escrito o artigo, 1944 e 1946, no entanto, freqüentemente faz menções ao período de 
1932  a 1943. Freitas acredita que a formação do cidadão da democracia e do trabalhador ideal só se dará por meio do ensino 
profissional. Primeiramente a escola primária deverá prestar assistência social ao aluno, para que, a partir desta, ele possa 
ingressar no ensino profissional. Já que, somente com um ensino razoavelmente eficiente  será possível educar a população 
brasileira , devido ao fato, segundo o autor, que "levando-se em conta o baixo nível mental que a infância brasileira ainda 
oferece, e que somente um prolongado esforço de melhoria social  poderá elevar" ( p. 193 ). Outro fator que também mereceu 
grande atenção do autor foi o vasto número de repetência e evasão escolar. Freitas acredita  que os alunos repetentes são 
desinteressados, e os mesmos estão tirando lugar de crianças em melhores condições de receptividade.
�O uniforme escolar aparece no texto quando o autor refere-se à assistência escolar, assim como no seguinte trecho, que faz 
parte de um programa, criado por Freitas, que visa a melhoria do sistema educacional, trata-se do Parágrafo 1º - Princípios, 
diretrizes e critérios : "II - Esboço de um sistema de educação primária e profissional popular : 7- A assistência escolar zelará 
pela saúde do educando e lhe assegurará a título gratuito os livros e todo o material didático, a merenda e o uniforme escolar 
completo, incluindo o calçado. Proverá, também, gratuitamente ao transporte do aluno para a escola mais próxima, desde que a 
mesma diste de sua residência mais de dois quilômetros" (p. 189). Outro trecho importante em relação ao asseio é o seguinte: 
"8 - O interesse da criança pela escola será ainda estimulado por meio de bônus de assiduidade, aproveitamento e boa conduta 
( esta apreciada sob o tríplice ponto de vista - higiênico, social e escolar). Tais bônus serão utilizáveis na aquisição de 
brinquedos e material didático especial, ou objetos de uso ou adôrno pessoal ou doméstico, constituídos os respectivos 
estoques desses artigos conforme um plano que vise o desenvolvimento das faculdades infantis ou contribua para cultivar o 
bom gosto e nível de vida na economia doméstica dos educandos" ( p. 189).
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GOMES, Alfredo Alfredo Gomes, no referido texto, critica a Constituição de 16 de julho de 1934 e  a Carta de 1937 por não terem sido colocadas 
em execução, no tocante à educação e ao ensino, e nem criadas pelos grandes educadores do Brasil que compõe associações 
como a A . B. E. (Associação Brasileira de Educação), o Centro do Professorado Paulista, a Associação Paulista de Educação 
e a Liga do Professorado Católico, e também  sindicatos e agremiações. Além de mal escrita, o autor julga a Constituição como 
sendo uma legislação que não atende às necessidades do povo. E acredita que as leis brasileiras formam um conjunto de 
normas que visam atender aos ideais daqueles que estão no poder - dos governantes e da elite.
�O artigo versa principalmente sobre o ano de 1932 e 1934, quando a A . B. E. realizou a 5ª Conferência Nacional de 
Educação. No entanto, o autor faz menções ao Estatuto Constitucional de 1943, à Constituição de 1891 e a diversos 
documentos e leis que datam de 1910 a 1927.  Gomes defende que é através da Constituição que o povo regula as condições 
de sua existência, mas, para que isso ocorra, é preciso que esta se molde aos anseios e necessidades do povo e que a mesma 
seja observada e efetivada. À educação foi destinado um capítulo especial na Constituição de 1934, resta colocar seus 
princípios, e o principal deles é o que defende que todos tem direito à educação, em prática. 
�No âmbito do vestuário, da disciplina e do "adestramento" que a escola proporciona aos alunos, pudemos selecionar os 
seguintes trechos : parte do art. 170 da Constituição de 1934  " a tendência dos educadores é para tornar o seu ensino, 
sobretudo de educação moral e cívica, o da higiene e dos trabalhos manuais, não restrito a uma distribuição horária de 
matérias, mas infiltrado nas diferentes atividades da classe" (p. 12) ; e na Carta de 1937, o art. 132 " O Estado fundará 
instituições ou dará o seu auxílio e proteção às fundadas (cuidado, os senhores constituintes, com estas expressões que 
afundam muita harmonia, ritmo e música...) por associações civis, tendo umas e outras por fim organizar para a juventude 
períodos de trabalho anual nos campos e oficinas, assim como promover-lhe a disciplina moral e o adestramento físico, de 
maneira a prepará-la ao cumprimento dos seus deveres para com a economia e a defesa da nação" (p. 24) ; "Até a pouco e, 
entre nós, até hoje, a existência de indivíduos em idade escolar que, por falta de escola, ou de meios ( roupa, transporte ), não 
podem receber instrução, serve à diferenciação social do espírito, correspondente à diferença social da atividade física, a que 
se chamou escravidão. À simetrização humana operada pela abolição da escravatura deve suceder à simetrização pela escola 
de todos e ao alcance de todos. Tal o princípio jurídico; ao direito público subjetivo que daí nasce chama-se direito à educação". 
(p. 27)
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Informativo Elaboradas por uma das comissões da Campanha em Defesa da Escola Pública, foram encaminhadas ao Senado em 
documento cuja íntegra é a seguinte:
Título II
b) Substitua-se o art. 3º pelo seguinte:
“Art. 3º - O direito à educação é assegurado:
I – pela obrigação imposta aos pais ou responsáveis, de proporciona-la por todos os meios ao seu alcance, às crianças e 
jovens sob sua responsabilidade;
II – pela instituição de escolas de todos os graus, por parte do poder público, respeitando-se a liberdade da iniciativa particular, 
nos termos da lei;
III – pela gratuidade escolar, desde já estabelecida para o ensino primário oficial, e extensível aos graus ulteriores, mediante:
a)�redução progressiva, até final extinção, das taxas e emolumentos das escolas oficiais;b)�assistência aos alunos que dela 
necessitarem, sob forma de fornecimento gratuito, ou a preço reduzido, de material escolar, vestuário, alimentação e serviços 
médicos e dentários;
c)�concessão de bolsas para estimular os estudos especializados de interesse geral, ou assegurar a continuação dos estudos 
a pessoas de capacidade superior, em instituições públicas;
IV- pela gratuidade do ensino oficial ulterior ao primário, para quantos, revelando-se aptos, provarem falta ou insuficiência de 
recursos. (p. 88)

Informativo Supervisionado pela professora Lúcia Marques Pinheiro, Coordenadora da Divisão de Aperfeiçoamento do Magistério do Centro 
Brasileiro de Pesquisas Educacionais, o INEP promoveu em 1961 um inquérito junto ao magistério primário do Estado da 
Guanabara. Como resultado do inquérito foi possível perceber que os professores consideram pouco satisfatória a orientação 
dos cursos por serem desligados dos problemas da escola primária. As razões mais freqüentes apontadas para as interrupções 
nos cursos são: falta de tempo (65%) e encargos familiares (46%).As maiores dificuldades dos professores, que julgam dever 
ser incluídas nos cursos, são relativas aos problemas infantis: a criança que não aprende, a mentira, o furto, a agressividade, a 
timidez. Os professores também sugerem que seja preciso dar aos mesmos uma preparação em psicologia voltada para os 
problemas das crianças de classe média ou pobre, “faveladas”, recém-emigradas, “deficientes mentais” provindas de ambientes 
conflituosos, sem assistência da família. A respeito dos professores recém-formados, 53% julgam que estes deveriam receber 
maior assistência nas suas primeiras experiências profissionais, 47% que deveria haver orientadores nas escolas e 46% que 
não se deve dar aos professores iniciantes as turmas mais difíceis, “mas 17% apenas opina que não devem eles receber 
turmas de 1º ano, fazendo naturalmente a restrição de que sejam turmas normais”. (p. 59)Ao elencar algumas condições 
administrativas que contribuem para diminuir o rendimento do ensino, os professores queixam-se de serviço cumulativo, dia 
escolar insuficiente, turmas excessivamente numerosas, carência de ambiente adequado e material nas escolas e “necessidade 
de ocupar-se o professor com encargos escolares, tais como Caixa Escolar, Cooperativa, Merenda, Biblioteca, Centro Cívico, 
Serviço de Saúde, Chefia de Núcleo, etc, que freqüentemente desviam sua atenção do trabalho de classe, no horário escolar, 
afora o trabalho que muitos deles acarretam, no próprio lar. Com um período reduzido de aulas, deve ainda sair da sala o 
professor para superintender a merenda, a venda na cooperativa, ensaiar os alunos para festas, experimentar nas crianças 
sapatos distribuídos pela Caixa Escolar, etc, e vê seu trabalho freqüentemente interrompido por crianças de outras turmas e por 
auxiliares subalternos que vêm consulta-lo sobre assuntos relativos a essas comissões”. (p. 60)
�Os professores sugerem que os cursos sejam dados nas escolas e nas sedes distritais e haja também entrosamento da 
administração do ensino com as escolas de formação de professores por meio de reuniões, troca de sugestões, observação do 
trabalho dos alunos, etc.
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Informativo O presente documento foi elaborado pela Secretaria da Unesco, a fim de ser submetido às Comissões da Conferência de 
Santiago, há pouco realizada.
Documento Informativo nº 49
O documento tem o objetivo de descrever a situação do ensino em termos quantitativos, indicar o progresso registrado nos 
últimos 5 anos e determinar o esforço adicional exigido por um programa decenal de educação nos países latino-americanos. O 
programa prevê a educação primária universal para 1970. Atribui grande importância à expansão do ensino secundário e 
superior, bem como à educação de adultos.
p. 62 quadro – xerocado
Estimativa da população em idade escolar (1955, 1960, 1965 e 1970)
IV. Cálculo do custo da educação, nos termos do programa
2.�Educação Primária
 Gastos com 1 classe de 40 alunos durante 1 ano
c)�Assistência escolar: relatórios, calçados, roupas, ajuda financeira – 120 dólares 
(p. 80)

Informativo No cumprimento do programa que se impôs diante da realidade educacional brasileira, a atuação do INEP nesse período fez-se 
notar, sobretudo, pela organização dos Centros de Pesquisas Educacionais, pela assistência técnica e pela assídua 
participação no exame, estudo e debate dos problemas brasileiros de educação. Essa atuação estendeu-se a todos os setores 
da vida escolar, desde a assistência financeira e técnica concedida às Secretarias de Educação, instituições educativas e 
culturais, para construção de prédios, equipamento, instalação de classes complementares, oficinas de artes industriais, 
distribuição de livros e material didático até a reestruturação dos sistemas de ensino elementar e normal e a assistência 
pedagógica ao professor. Apresentamos a súmula dessas realizações:
Centro Regional de Pesquisas Educacionais da Bahia
Centro Educacional Carneiro Ribeiro
As crianças, ao todo 848, recebem assistência espiritual, médica, dentária, merenda e uniforme. Vêm revelando progressos 
animadores quanto à capacidade de trabalho e com relação a atitudes sociais. Cresce anualmente a proporção de educadores 
que procuram entrar em contato com a experiência do Centro. (p. 122)
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KIMBALL, Sólon T. Segundo o autor, o objetivo dos líderes educacionais brasileiros é desenvolver um sistema de educação primária universal e 
obrigatória. Eles esperam modernizar métodos e currículos do ensino, aumentando a profissionalização e o salário do 
professorado. O programa de reforma educacional deveria incluir algumas providências, tais como: descentralização 
administrativa, participação dos leigos nas iniciativas relacionadas com a educação, construção de novas instalações e 
fornecimento de livros e material didático. Contudo, Kimball alerta que o programa tem poucas chances de ter sucesso já que 
os recursos são insuficientes para executa-lo. “(...) as crianças das classes sociais inferiores apresentam sensível deficiência 
em confronto com as de classes mais elevadas. Tal verificação revela deficiência cultural quanto ao background do aluno 
podendo ocorrer a interpretação alternativa de ser o currículo favorável às crianças dotadas de grau mais elevado da facilidade 
verbal”. (p. 21) O sistema educacional no Brasil elimina aqueles que não obtêm resultados satisfatórios nos estudos, ao invés 
de recupera-los. O programas da escola primária constitui um fim em si mesmo. O objetivo é fazer com que os alunos 
aprendam a ler, escrever e contar. O contato com o mundo ao redor é muito pequeno. O currículo deve incluir fatos da vida 
diária. “O programa das matérias deve abranger o conhecimento geral da própria pessoa, da família, das instituições sociais, da 
religião, além do ambiente social e físico representado pela comunidade. As matérias específicas devem incluir o cuidado com 
o próprio corpo, suas funções, a produção e preparação dos alimentos, nutrição, higiene, uso do vestuário, a casa, as relações 
na escola e no lar. Essas matérias se referem a elementos do ambiente físico, bem como seu emprego e ajustamento ao ser 
humano. Ministrando a educação básica ou fundamental aprendemos a ensinar tudo isso. Precisamos, entretanto, avançar 
além desses objetivos, emprestando igual importância ao sistema ao sistema cultural e ao social. Aí se incluem o papel 
desempenhado por ambos os sexos e as relações entre eles, as diferentes responsabilidades e atividades que devem 
atribuídas a cada idade, bem como a divisão do trabalho nas atividades econômicas”. (p. 29) “Em conclusão, opinamos que o 
objetivo da educação não se resume exclusivamente ao ensino de noções de coisas, mas primordialmente procura criar a 
situação favorável à apreensão das relações, uma vez que a verdadeira demonstração de desenvolvimento intelectual consiste 
no desenvolvimento da capacidade de discriminar e generalizar a partir da experiência própria.” (p. 33)
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LUDERITZ, João Neste artigo, o autor nos apresenta um breve histórico do ensino industrial no Brasil. Desde a época do Império até o período 
em que o artigo foi escrito, o ano de 1945.
�Luderitz menciona que datam do início do século XIX as primeiras iniciativas em
relação ao ensino profissional brasileiro, que se dava em orfanatos e consistia em ofícios como : alfaiataria, marcenaria e 
ferraria.  Como ainda não haviam indústrias no país, este tipo de ensino era desvalorizado, sendo que, quem principalmente se 
dedicava aos trabalhos manuais eram os escravos. Assim, estes ofícios eram considerados inferiores pela sociedade. A partir 
de 1850 aumenta o interesse por esse tipo de ensino e surgem os Liceus de Artes e Ofícios, sem vínculos com orfanatos. Além 
dos três primeiros ofícios, passaram a ensinar sapataria, encadernação, desenho e pintura, e alfabetizar os operários no 
período noturno. 
�Com a falta de pessoal qualificado para trabalhar nos Arsenais da Guerra e da Marinha, o Governo Imperial, em 1850, fundou 
a Companhia de Aprendizes Artíficies, com o objetivo de formar exclusivamente mão de obra, já que nem sequer alfabetizavam 
os menores que freqüentavam estas instituições. Em 1899, ela foi extinta, pelo fato de terem desaparecido as indústrias de 
construção naval e material bélico. Já em 1909, através do decreto nº 7.566, o presidente Nilo Peçanha institui o ensino 
industrial no Brasil, criando, nas capitais dos Estados, Escolas de Aprendizes Artíficies, subordinadas ao Ministério da 
Agricultura, Indústria e Comércio. São Paulo, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e alguns  outros Estados criaram escolas e 
institutos técnico-profissionais, desenvolvendo e ampliando o ensino profissional, enquanto que as Escolas Federais 
permaneciam com uma aprendizagem rudimentar dos ofícios.
�Em 1920, o Ministro da Agricultura, Ildefonso Simões Lopes realiza a Reforma daquelas escolas federais. Modificando 
oficinas, salas de aula, contratando professores, adquiriu material didático e técnico. "Criou-se a merenda escolar e destinou-se 
uma verba para custear as roupas de trabalho e os uniformes dos alunos pobres para os dias festivos" (p. 226). Estas medidas, 
além de aumentar a eficiência das escolas, aumentou em para mais de 6.000 o número de matrículas. A revolução de 30, que 
trouxe a legislação social de assistência e prevenção do trabalhador, veio ao encontro para a melhora deste sistema de ensino, 
estabelecendo normas nacionais para a formação dos operários. Em 1942, no Governo Vargas, o Ministro Gustavo Capanema 
elaborou a lei orgânica do ensino industrial. O autor encerra o texto exaltando a qualidade e finalidade das escolas técnicas, que 
é de preparar operários e técnicos para trabalhar na indústria pesada e explorar as matérias primas nacionais.
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MARQUES, Antônio O texto trata de um auxílio "mútuo" entre as nações americanas, ou seja, o Estados Unidos criou, no Departamento de Estado, 
o Instituto de Assuntos Interamericanos, que estabelece acordos com os governos latino-americanos envolvendo programas de 
Saúde, Agricultura e Educação. Para que estes programas se concretizem, existem os Serviços Cooperativos, que, 
colaborando com os respectivos Ministérios, prestam-lhes auxílio econômico e técnico.
�O Peru recebe a colaboração do Serviço Cooperativo Interamericano de Produção de Alimentos (SCIPA) e do Serviço 
Cooperativo Interamericano de Saúde Pública (SCISP) para, respectivamente, o Ministério da Agricultura e o Ministério 
encarregado de cuidar da Saúde Pública; e o Serviço Cooperativo Peruano-Norte-Americano de Educação (SCPNE) participa 
de programas relacionados ao Ministério da Educação Pública.  No âmbito educacional o auxílio cooperativo consiste em : 
projetos de preparação de professores, publicação da revista pedagógica intitulada "O Novo Educador", aquisição e distribuição 
de materiais para as escolas do país, preparação de textos e materiais de ensino, organização e construção de oficinas e 
prédios escolares e educação rural. O texto detém-se mais na questão da educação rural, já que, de acordo com o censo de 
1940, 64% da população do país vive nesta região.
�Para resolver o problema da educação das pessoas que habitam a região rural peruana foram criados núcleos escolares nas 
bordas da região montanhosa do centro e do sul do país. Além da falta de educação para esta população ainda há o problema 
da precariedade da habitação, da escassez dos alimentos, da falta de auxílio médico e higiene sanitária e, ainda, do 
desconhecimento da língua oficial. Vários povoados da área rural ignoram o idioma oficial, o Espanhol, e muitos não falam nem 
mesmo o castelhano, usando unicamente línguas aborígenes para se comunicarem.
�Outro problema relacionado a esta população é que a mesma  encontra-se à margem do que o texto nos tenta fazer crer que 
seja a "civilização", o futuro. A  questão do vestuário que estas pessoas aparece como um fator ausência de civilidade. 
Selecionamos  um trecho do parágrafo intitulado "Vestimentas" : "Como em outras partes, geralmente as vestes do habitante 
rural são pobres. É quase sempre o vestuário confeccionado por êles mesmos, com meios rudimentares e utilizando matérias 
primas do lugar. Todavia, durante as festas adornam-se luxuosamente, transparecendo em todos a afeição das cores vivas, 
suas combinações várias, cujos efeitos revelam o sentido artístico inerente da raça". (p.31) E também : "Da mesma forma, é 
periodicamente expurgada e distribuída a roupa, observando o maior zêlo pelo asseio corporal". (p.45)  "Algumas orientadoras 
de Higiene ensinam às mães a confecção de camisas e roupas de criança, com máquina de coser. Para conseguir pano a 
preço mais vantajoso, compram-no em quantidade, dando assim às mulheres o melhor exemplo das vantagens da 
cooperação". (p.47)
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MEDEIROS, Maurício de O texto refere-se a um tradicional colégio inglês, o Eton-College, e sobre o rumo de este poderá tomar com a mudança de 
diretor. O diretor que está lá há 15 anos deverá aposentar-se, dando lugar ao prof. Robert Birley que é visto como um grande 
revolucionário, no meio tradicionalista inglês. Ao contrário dos antigos diretores do Eton-College, que pregavam que é a cultura 
clássica que forma a base dos conhecimentos, o futuro diretor acredita que é a Ciência "o alicerce da educação moderna" (p. 
185).
O Eton-College é um colégio de ensino secundário, que já possui mais de 500 anos de existência e atende aos filhos das 
melhores famílias da Inglaterra. E Medeiros conta que: "Foi-me dito que, quando nasce um rapaz nessas famílias, os pais 
imediatamente o inscrevem no Eton, a fim de reservar possibilidade de matrícula, quando atingir a idade da admissão" (p. 184).
No tocante ao vestuário, este texto nos apresenta trechos bastante ilustrativos : " Quem vai a Londres e sai de automóvel pelas 
magníficas estradas inglesas, visitando seus arredores, sabe que está se aproximando de Windsor, onde se encontra o 
tradicional Castelo dos Reis, por um fato que para nós é estranho mas não para os ingleses. É que vai encontrando pelo 
caminho grupos de rapazolas entre 10 e 18 anos, vestidos de fraque, calça listada e cartola, sobreçando livros e em conversa 
animada" ( p. 184).
Essa distinção no vestuário não condiciona necessariamente atitudes diferentes das peculiares à idade : "Foi o pude verificar, 
quando, cada vez mais próximo de  Windsor, vi encarapitados a cavalo,  em velho muito de um campo de futebol, vários destes 
garotos, com a cartola ao alto da cabeça, o fraque pendente, os livros amarrados a tiracolo para que os braços livres pudessem 
agitar-se numa entusiástica 'torcida' pelo time de sua predileção a joga do lado de lá do muro" (p. 184). E ainda, sobre o antigo 
diretor :  "Foi também nestes últimos anos de sua direção que se permitiu a substituição da cartola na indumentária dos alunos. 
Isso não correspondeu, porém, a nenhuma tendência revolucionária, mas simplesmente à dificuldade de encontrar cartolas 
numa época de restrições... (p. 185)".

MELCHIOR, José Carlos de Araújo Financiamento da Educação no Estado de São Paulo e os problemas que deverão ser solucionados.“Os legisladores 
assumiram a responsabilidade de financiar gratuitamente todos os graus de ensino no Estado de São Paulo, conforme o que 
expressa o parágrafo 2º: “O ensino oficial será gratuito em todos os graus”. (Constituição Estadual vigente). A Constituição 
Federal, em seu artigo 168, parágrafo 3º, item II, estabelece que o ensino é obrigatório e gratuito nos estabelecimentos 
primários oficiais e o item III, deste mesmo parágrafo estabelece que “o ensino oficial ulterior ao primário será, igualmente, 
gratuito para quantos, demonstrando efetivo aproveitamento, provarem falta ou insuficiência de recursos. Sempre que possível, 
o Poder Público substituirá o regime de gratuidade pelo de concessão de bolsas-de-estudo, exigindo o posterior reembolso no 
caso do ensino de grau superior”. (p. 320)Admite-se a possibilidade de o Estado de São Paulo promover a educação em todos 
os graus gratuitamente, mas é necessário admitir-se também que muitos estudantes do grau médio e superior podem pagar o 
ensino que o Estado lhes ministrar. Admite-se ainda que a simples gratuidade para os estudantes mais necessitados é 
insuficiente, pois a educação de um aluno requer mais dinheiro que a simples mensalidade de uma escola, dinheiro para 
alimentação, condução, roupas e livros. Por outro lado, gratuidade oficial é colocada em termos de quantidade, isto é, dar 
escolas a todos. A possível redistribuição das rendas dos mais favorecidos para uma melhoria qualitativa do ensino e para os 
menos favorecidos, pelo menos temporariamente, foi anulada no Estado de São Paulo.” (p. 323)
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MENEZES, Djacir Neste artigo, o autor faz um resumo histórico da educação no Estado do Ceará, desde a época da colonização, quando os 
portugueses chegaram ao Estado, até a época em que Lourenço Filho iniciou um movimento de renovação pedagógica no 
Nordeste, em 1922.
Inicialmente, Menezes trata da iniciativa dos jesuítas em educar os índios que habitavam a região, a fim de que isso pudesse 
impedir que eles sofressem exploração do parte do colono. Em 1759, após a sociedade banir os jesuítas do ensino público, são 
abertas duas escolas primárias. Com a saída dos jesuítas, a tarefa de contratar professores tornou-se muito difícil, já que era 
raro alguém ter o domínio da técnica da escrita. A autoridade lusitana passou a interferir diretamente na nomeação dos 
professores, o que antes era tarefa apenas das autoridades locais. A Mesa Censória de Lisboa era o dispositivo usado pelos 
portugueses para controlar a admissão do corpo docente. Esta Mesa era uma instituição que aprovava as avaliações feitas 
pelos mestres que estavam lecionando a um ano. Se passassem no exame, eles poderiam ser efetivados, ou seja, ocupariam a 
cadeira durante 6 anos. 
O autor faz muitas menções ao documentário organizado pelo Barão de Studart. Neste documentos, a primeira professora de 
que se tem notícia é D. Ana Clara da Encarnação, que lecionou no Ceará em 1791. Em 1799, a Capitania do Ceará deixa de 
ser subordinada ao Governo de Pernambuco. "Quando se vai iniciar o século XIX, a situação do ensino é precária, com 
professores mal pagos, incapazes do exercício do magistério, no 'mais baixo nível intelectual e moral' " (p. 359), afirma o autor. 
Neste período, a escola destinava-se a ensinar a ler, escrever e contar, livros e jornais eram escassos, assim como a variedade 
de material impresso e os professores eram mais mal pagos que os trabalhadores braçais. A escola era vista como uma 
instituição inútil, já que, ensinando só a ler e escrever, não prepararia para a vida prática, para o trabalho - a carreira das armas, 
agricultura e lavoura.  Em 1827 surge a Lei de 15 de outubro, que estabelece que sejam criadas escolas primárias em todas as 
cidades e vilas do país. Nas vilas mais populares, a didática estabelecia que fosse ministrado o ensino mútuo e ler e escrever 
era o que fazia parte das disciplinas, além de gramática da língua nacional, as quatro operações aritméticas, princípios da moral 
cristã e doutrina da religião católica. Segundo Menezes, os dirigentes não estavam desenvolvendo uma educação popular, mas 
sim, um educação para " a fabricação das elites que governariam um povo amorfo, com sistema de trabalho escravocrata" (p. 
367). A 29 de julho de 1882, pela lei nº 1977, surge o 1º Regulamento da Escola Normal, com as seguintes cadeiras : 1) Língua 
Portuguesa, 2) Língua Francesa, 3) Matemáticas Elementares, 4) Geografia e História, 5) Noções Elementares de Ciências 
Naturais, 6) Pedagogia e Metodologia.
Em 1922, o pedagogo Lourenço Filho inicia uma Reforma Pedagógica no Estado.  A partir desta data, o autor vai finalizando o 
artigo afirmando que : "Entram no ambiente mental correntes doutrinárias, que aludem os velhos preconceitos e promovem a 
adaptação da escola ao meio econômico e social do nordestino" (p. 374). Ele encerra enfatizando que questões de educação 
não devem ser tratadas por "teóricos de gabinete" (p. 374), mas sim por estudiosos, cientistas educacionais, adequando a 
escola à realidade da população, a fim de proporcionar o bem estar-social.
Em relação ao uniforme escolar, encontramos no artigo o seguinte registro referente a uma legislação de 1836 : "Art. 8º - As 
Câmaras municipais orçarão a despesa anual que for necessária para suprir com penas, papel, canetas e dois uniformes de cor 
àqueles alunos, que seus pais não os possam suprir, por sua reconhecida pobreza, verificando-se por informação dos 
professores e párocos. As despesas sobreditas se farão pelos rendimentos das respectivas câmaras, ou pelo cofre provincial, 
quando aquelas não cheguem" (p. 365).
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PERYASSU, Antônio Neste artigo, o autor trata da questão da carência que o povo brasileiro possui em relação à saúde e à educação. Ele versa 
sobre o quanto a educação pode fazer pela saúde, ou seja, através da educação para as massas, o quadro pode reverter-se: 
com a educação as pessoas saem da ignorância e adquirem hábitos higiênicos, formando a tão almejada raça forte de homens 
e trabalhadores para o crescimento do país.
�Peryassu refere-se à população brasileira pertencente ao ano em que escreveu o artigo, 1947, e também faz referência ao 
censo de 1940. Ele utiliza dados estatísticos  para fundamentar sua tese, revelando que o Brasil possui 45 milhões de 
habitantes, dos quais 60% são analfabetos e doentes. O autor propõe que sejam criados serviços sanitários, e que os mesmos 
sejam amparados por uma fundação, onde a União contribuísse com 20 % e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com 
15% de suas receitas. Além de serviços sanitários, a fundação teria condições, através da verba que arrecadasse, de colocar 
em execução um plano de saúde pública e assistência médico-social. O autor defende que é através da eugenia e da higiene 
que torna-se possível criar um homem perfeito e sadio e atribui as principais causas de doenças e mortes no país à doenças 
transmissíveis e à má alimentação. Acredita também que para solucionar este problema, os poderes públicos deveriam criar 
escolas normais e primárias distribuídas por todo o país, com programas simples e práticos. Mas, também ressalta que nenhum 
empreendimento possa ser levado a diante sem um plano de Saneamento, Saúde Pública e Previdência Social que abranja 
todo o país. 
�Os trechos mais importantes em relação ao cuidado com o corpo que selecionamos foram: " Pela eugenia e higiene se pode 
gerar e criar um homem perfeito e sadio, e protegê-lo contra as doenças; sendo, portanto, a conquista da saúde do corpo e do 
espírito a mais bela realização humana. Com ela o engenho e o esforço humano não conhecem impossibilidades. As causas 
principais de doenças e mortes, tanto de adultos como de crianças, no nosso país são as doenças transmissíveis e a má 
alimentação, devido principalmente à ignorância, às péssimas condições higiênicas e à falta de educação geral e sanitária das 
massas". (p. 103) E também : " A um povo deseducado é difícil ensinar-lhes os preceitos gerais de boa eugenia e higiene, por 
isso merecem aplausos os governos que mandam ou facilitam o funcionamento de escolas primárias e secundárias, que irão 
iluminar o cérebro de crianças e jovens de nossas cidades e sertões, facilitando os serviços de saúde e preparando os futuros 
trabalhadores e os homens do país". (p. 103)

QUIRINO, Tarcizio O artigo examina alguns aspectos das mudanças que são observadas nas atitudes dos chefes de família do Nordeste do Brasil 
em relação à educação e à profissionalização da geração mais jovem, refletindo os anseios de ascensão sócio-econômica. O 
material empírico origina-se de pesquisa realizada pelo laboratório de Pesquisas Sócio-Econômicas do Programa de Mestrado 
em Economia e Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco. Foram colhidos dados de 2.359 chefes de família e os 
questionários foram aplicados no 1º semestre de 1967. Em relação à evasão escolar, 45,5% dos entrevistados respondeu que 
as crianças não freqüentam a escola porque ela é distante, inexistente ou deficiente e 29,5% pela falta de recursos. Em relação 
às razões para aprender a ler e escrever, 18,1% apresentam razões relativas à aquisição de conhecimento e instrução, 15,3% à 
ascensão social e 12,7% para conseguir um emprego. Em relação às profissões desejadas para os filhos por sexo: 38% 
desejam que os homens tenham profissão que exija formação universitária, contra 7,8% das mulheres (58,1% desejam que as 
mulheres tenham uma profissão não manual, como a de uma professora primária, contra 20,8% dos homens).O autor revela 
que a profissão manual que mais se popularizou foi a de motorista. O nível de que desfruta é melhor do que o do ferroviário. E 
tudo está a atestar-lhe a superioridade, sejam as condições do lar ou os costumes. “Em casa não lhe faltam o rádio, os móveis 
de tipo mediano, liquidificadores, colchões de molas. A esposa, ante as amigas da classe a que pertence, no grosso da 
população traja melhor, come melhor, tem histórias a contar. Ele próprio tem predileção especial pelos óculos “Ray Ban”, a 
camisa “slack” de linho de cor e o sapato de borracha grossa, desde que não esteja, brasileiramente, de “alpercata”. (p. 323 – 
324) Pela possibilidade de ascenção social, a profissão de motorista faz parte do desejo de muitos pais para seus filhos.
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SILVA, F. Altenfelder O artigo trata de um estudo feito pelo autor em duas comunidades do Vale do Rio São Francisco, que são Xique-Xique e 
Marrecas, com a finalidade de descobrir como ocorre o processo de transmissão cultural nessa região do Brasil. As duas 
comunidades citadas localizam-se no interior da Bahia e estão situadas à margem do Rio  São  Francisco. Segundo Silva, 
embora seus estudos tratem apenas daquela duas comunidades, suas considerações sobre o processo educacional podem ser 
aplicadas à maioria das comunidades do Vale do São Francisco. Este estudo foi realizado de janeiro  a setembro de 1952, 
fazendo parte de uma ampla monografia. Tanto em Xique-Xique, quanto em Marrecas, o sistema escolar funcional, apesar de 
estar ligado à estrutura social que abrange todo o estado baiano, se afasta do padrão oficial, não correspondendo às 
necessidades locais. 
Em ambas as comunidades, os padrões de comportamento e conhecimentos relativos à estrutura social são transmitidos pela 
educação informal. A educação formal difunde idéias relativas a estruturas sociais mais amplas, tais como a Nação e o Estado, 
das quais as comunidades dependem. Há dois tipos de escolas públicas na comunidade: os grupos escolares, que admitem 
alunos de 7 a 14 anos e a escola supletiva, que admite maiores de 14 anos. Além destas, há a escola particular. Na primeira, 
ensina-se: leitura, escrita, números, noções de história e geografia e ciências. Nas segundas e terceiras, aprende-se a ler, 
escrever e contar, porém, não são fornecidos certificados. Os grupos escolares atendem a uma parte muito pequena da 
população, já que tem um número restrito. E as outras escolas não possuem instalações nem para 50% dos alunos que a 
procuram. "(...) Nos bancos existentes feitos para acomodar dois alunos, sentavam-se até quatro escolares, tornando 
impossível qualquer trabalho escrito. Em muitas escolas os alunos traziam de suas casas os seus próprios bancos, porque a 
instituição não dispunha de imobiliário" (p.133). Nas escolas destes municípios muitos professores utilizam-se de castigos 
corporais (palmatória, bolinha de cera presa a uma corda para dar golpes nas cabeças dos alunos, ajoelhar no milho) para 
disciplinar a classe. Muitos pais, ao entregar seus filhos à direção do professor, ainda acrescentavam: "Pode batê bem nele, pra 
desasná direito" (p.133). Devido a tal sistema de ensino, sempre que podem os alunos faltam às aulas. A população destas 
comunidades divide-se em dois grupos em relação às escolas: os que queriam que os filhos estudassem mas não tem 
condições financeiras para isso e os que acham o sistema educacional insuficiente, já que os assuntos ensinados em sala de 
aula não tem nada a ver com a vida real.
Neste artigo, notamos que as roupas apropriadas para o estudo tornam-se um empecilho para quem quer ir à escola. 
Selecionamos dois trechos importantes para esta questão: "(...) devido às exigências mínimas que são feitas em alguns grupos 
escolares com relação ao uso de sapatos e uniformes, exigências a que a excessiva pobreza da população não é capaz de 
fazer frente, as escolas particulares tornam-se mais acessíveis às camadas inferiores da população." (p.130) E "(...) queixam-se 
de que não podem educar os filhos ou não lhes podem dar roupas exigidas como condição para poderem freqüentar um grupo 
escolar gratuito, ou porque não podem pagar uma escola particular, cuja mensalidade varia de 5 a 10 cruzeiros por mês.(...)" 
(p.134)
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SIQUEIRA, Alcides Neste texto, Alcides Siqueira faz um apanhado histórico sobre o Colégio Pedro II desde o século XVIII. Nesta época, os filhos 
de aristocratas e senhores de engenho educavam-se em colégios religiosos : os meninos estudavam no Colégio dos Padres e 
as meninas no Convento da Ajuda. O ensino era ministrado apenas a uma pequena camada da sociedade, a elite. Descontente 
com esta situação, em 1739, o Frei Antônio de Guadalupe resolveu educar crianças pobres. Para isso, fundou o Colégio dos 
Órfãos de São Pedro, que funcionava junto ao Convento do Carmo e se destinava a "dar abrigo e instrução aos filhos dos 
órfãos de pais ou mães, tanto portugueses como brasileiros ou de outra nação, vestindo-lhes o corpo, exaltando-lhes a alma e 
preparando-lhes o espírito para a vida futura". (p. 185) O Colégio dos Órfãos, no final de 1739 educava pouco mais de 150 
crianças. Porém, os fidalgos, a elite, discordavam da atitude do Frei, de educar os pobres, e logo ele foi transferido para Lisboa. 
Morrendo em seguida, a 31 de agosto de 1740, na Capital do Reino. Seu colégio funcionou até 1818, para ser restabelecido em 
1821, funcionando durante 11 anos consecutivos. Em 1837 o Ministro Bernardo de Vasconcelos suprimiu as atividades do 
Colégio de Frei Guadalupe e aproveitou para criar no antigo estabelecimento de ensino o Colégio Pedro II. Tempos depois, no 
Período Republicano, ele passou a chamar-se Ginásio Nacional "para voltar à sua anterior denominação na ocasião em que o 
Brasil transportou para a terra natal os despojos de seus últimos imperadores". (p. 186)
�Em um trecho do artigo Siqueira descreve o uniforme das filhas dos aristocratas que freqüentavam o Convento da Ajuda : " As 
alunas, todas de saiote de algodão mescla e aventais azuis, com alpercatas pretas de fivela de metal e meias pretas, trazendo 
as faces cobertas pelas mantilhas brancas de sua pureza assistiam às missas que Frei Guadalupe rezava aos domingos na 
Capela abacial do Convento (...) " (p. 184) E sobre a roupa dos plebeus : "O Clero se aliava aos interesses da nobreza, ao 
passo que a plebe, casta daqueles que viviam vestidos com calças de baeta e camisetas de lã grosseira, ou que podiam 
possuir um velho gibão que lhes dava ares de bem-estar, se contentavam com as migalhas que sobravam das mesas ricas e 
abastadas." (p.185)  E ainda finaliza o artigo com o seguinte trecho : " (...) os alunos do Colégio dos Órfãos não necessitavam 
comprar uniformes e nem adquirir livros. A sua ginástica era feita a pés descalços, com os pequeninos troncos nus expostos ao 
calor do sol dos trópicos. Hoje, se praticam todas as espécies de ginástica em nossos colégios, ampliando-se a educação física 
aos alunos com o conhecimento dos jogos desportivos que não existiam naquela época, mas, em compensação, todo o 
material esportivo, como uniforme, "keed´s" especiais, blusões de lã ou jaquetas de seda, calções ajustados ou largas calças 
brancas de uniforme, custam verdadeiras fortunas aos pais que tem filhos ... Como eram bons os tempos de D. João VI ... " (p. 
186 - 187)
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TEIXEIRA, Anísio O autor revela que compete ao Conselho Federal de Educação, nos termos do parágrafo 2º do artigo 92 da Lei de Diretrizes e 
Bases, elaborar, para execução em prazo determinado, o Plano de Educação referente a cada um dos Fundos, criados pela Lei 
de Diretrizes e Bases e constituídos em parcelas iguais, equivalentes a três décimos cada um dos recursos federais destinados 
à educação. Segundo Teixeira, a educação constitui serviço comum e solidário das 3 órbitas administrativas do país, sendo a 
ação do Governo Federal fundamentalmente supletiva, devendo, portanto, os planos a ser elaborados ter em vista os serviços 
do Estado e dos Municípios no campo da educação e do ensino. Os planos deverão indicar a forma pela qual os 3 governos 
possam considerar esforços para a consecução dos objetivos previstos na Constituição e na Lei de Diretrizes e Bases. O plano 
deverá visar a distribuição dos recursos. Os planos nacionais e estaduais se completam mutuamente. Para a aplicação dos 
recursos federais, a Lei de Diretrizes e Bases cria 3 fundos – o Fundo Nacional do Ensino Primário, o Fundo Nacional do Ensino 
Médio e o Fundo Nacional do Ensino Superior – e os constitui com parcelas iguais de 3/10 dos recursos mínimos federais. Os 
planos relativos aos Fundos de Educação deverão consistir em plano de assistência financeira, de assistência técnica e de 
instituições supletivas. No ensino primário será dado auxílio financeiro, no médio será distribuído entre auxílio financeiro e 
técnico, assim com no superior. “Sem desconhecer que o ideal seria receber o brasileiro, seja lá qual fosse o Estado e o 
Município, educação substancialmente equivalente uma à do outro, e professores igualmente competentes e igualmente pagos 
e as demais despesas e condições da escola apreciavelmente idênticas, temos de reconhecer os contrastes econômicos e 
sociais do país e nos restringirmos à possível identidade dos níveis regionais, o que já representa um grande avanço”. (p. 102)
�O autor sugere que se considere as despesas do magistério como importando 70% da despesa total, o que deixaria 30% dos 
recursos a serem distribuídos pela administração, pelo material didático, livros e aparelhamento, construção e conservação do 
prédio e seu equipamento. “Faltariam os recursos para a assistência social, compreendendo uniformes e alimentação, que 
deverão provir de fonte diversa da dos Fundos de Educação, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases. É evidente que outros 
recursos da comunidade, do Estado e da União, deverão ser mobilizados para esse fim, absolutamente essencial ao êxito do 
esforço educacional brasileiro, mas tais despesas não correrão pelos Fundos de Educação”. (p. 102 – 103)
�Para calcular o custo do aluno, o autor sugere: “À maneira de exemplo, consideremos a região de salário mínimo de Cr$ 
9.000,00 e o professor normalista com o salário de Cr$ 13.500,00, e uma despesa média por professor, considerados os 
demais ônus das despesas de pessoal, com Cr$ 15.400,00, teremos:
Despesas com magistério por classe de 30 alunos – Cr$ 15.400,00
Administração – Cr$ 1.540,00
Livro, material didático e aparelhamento Cr$ 2.860,00
Prédio e equipamento – Cr$ 2.200,00 = Cr$ 22.000,00 por classe de 30 alunos
Custo do aluno – mês: Cr$ 722,20
Custo do aluno – ano: Cr$ 8.666,60
“Este seria o cálculo básico do aluno para efeito de cálculo do auxílio federal, a ser dado ao Estado, mediante convênio, para 
aplicação em cada município, nos termos da carência de educação de cada um deles, na região respectiva”. (p. 104)
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TEIXEIRA, Anísio Neste artigo o autor relata a experiência de educação primária na Bahia através do Centro Educacional Carneiro Ribeiro.
Educação primária para poucos e educação primária para todos: a experiência brasileira. “A experiência brasileira – e 
possivelmente latino-americana – de escola primária foi, até agora, uma experiência de escola primária para uma parcela e não 
para toda a população escolar. Mesmo que acalentasse a aspiração de ser uma educação para todos, não logrou atingir senão 
uma parcela maior ou menor das crianças em idade escolar. Esse fato determina que a escola primária, a despeito das 
proclamações de ser escola para todos, adaptada, portanto, no seu conteúdo, métodos e processos, ao aluno – e não este à 
escola – seja uma escola para os poucos, ainda que cresçam e tenham crescido estes poucos. A escola para poucos 
caracteriza-se por ser uma escola cujo rendimento e qualidade depende sobretudo do aluno e não apenas do programa, do 
método e do professor. O aluno é que tem de ser capaz de aprender e adaptar-se ao programa, ao método ou ao professor. O 
método de se lhe apurar a eficiência é o das reprovações. Quanto mais reprovar tanto mais será considerado eficiente”. (p. 21) 
A escola é seletiva. No Brasil a escola primária conheceu duas fases. Primeiro organizou-se segundo modelo europeu. Seu 
curso compreendia 7 ou 8 anos de estudo. O professor primário deveria ter o espírito prático e não desinteressado. A partir de 
1930 buscou-se democratiza-la para alfabetizar todo o povo brasileiro. Para tanto, seu curso foi reduzido para 4 anos de estudo 
no meio urbano e 3 na zona rural. 
O problema da escola primária para todos, visando a integração de toda a população no contexto da sociedade moderna: o 
Centro de Educação Primária na Bahia, como ensaio de solução. Foi com o objetivo de oferecer um modelo para esse tipo de 
escola primária que se projetaram, na Bahia, os Centros de Educação Primária, de que o Centro Carneiro Ribeiro, em Salvador, 
constituiu a primeira demonstração. Nesses centros, o dia escolar é dividido em dois períodos, um de instrução em classe e 
outro de trabalho, educação física, atividades propriamente sociais e atividades artísticas. O Centro funciona como um semi-
internato, recebendo os alunos à 7,30 da manhã e devolvendo-os às famílias às 4,30 da tarde. A fim de tornar esse tipo de 
escola mais econômico, projetou-se cada conjunto para 4.000 alunos, compreendendo quatro escolas-classe, para mil alunos 
cada uma, em dois turnos de 500 – ou seja, com 12 salas de aula, no mínimo – e uma escola-parque, com pavilhão de 
trabalho, ginásio, pavilhão de atividades sociais, teatro e biblioteca para os referidos 4.000 alunos em turnos de 2.000 pela 
manhã e 2.000 à tarde, ainda edifícios de restaurante e de administração”. (p. 25) �
�Será possível generalizar-se a experiência? “A primeira objeção ao plano de escola primária aí esboçado é o do custo do 
empreendimento. As construções necessárias para 4.000 alunos compreendem mais de 20.000 metros quadrados de 
construção, e o pessoal necessário para faze-lo funcionar sobe a cerca de 200 profissionais, à razão de 1 para cada 20 alunos. 
Além disto, como a escola fornece lanche gratuito, todo o material escolar e ainda uniformes, o custo por aluno sobe 
consideravelmente. Como poderia uma nação pobre arcar com tal ônus? Está claro que não pode pelos métodos 
convencionais. Mas se atentarmos que são exatamente as nações pobres que hoje não podem dar-se ao luxo de não educar 
plenamente os seus filhos, temos de reconhecer que havemos de acabar educando-os, sejam lá quais forem os sacrifícios.” (p. 
30) Anísio Teixeira idealizou o Centro de Educação Primária da Bahia em 1950, quando era o então Secretário de Educação do 
Estado.
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TEIXEIRA, Anísio Este artigo trata de como se deu a colonização na América pelos europeus e o quanto esta influenciou na educação brasileira. 
Inicialmente, Anísio Teixeira escreve acerca das intenções dos europeus, que chegaram ao território americano anunciando 
difundir e pregar o cristianismo, mas, na validade, pretendiam explorar as terras desconhecidas atrás de ouro e fortuna. Para 
exemplificar este trecho, há uma passagem interessante: "De mistura com a ansiosa indagação sobre ouro e minas, o primeiro 
ato público dos portugueses no Brasil foi a celebração da Santa Missa, e o nome que deram a Terra, o de Terra de Santa Cruz 
e Vera Cruz, pouco tempo depois vencido por um "pau de tingir panos", mas que produzia ouro." (p.56)
O texto também apresenta uma crítica ao fato de, no Brasil, o sistema escolar ter sido "transformado", (p.63) segundo o autor, 
daquele dos europeus, e não criado aqui. "Entre as instituições sociais sabemos que a escola, mais do que qualquer outra, 
oferece, ao ser transplantada, o perigo de se deformar ou mesmo de se perder os objetivos." (p.63)
A escola deve ser construída de acordo com a cultura da sociedade em que está inserida, mesmo se esta sociedade tiver 
sofrido um processo de projetar a cultura do seu país colonizador. No Brasil, desenvolveram-se dois sistemas educacionais 
após a colonização : um destinado à classe dominante, acadêmico e, o outro, destinado ao povo, primário, escolas normais e 
profissionalizantes. O primeiro era particular e o segundo público, desta maneira, a questão da imobilidade social, assim como 
no continente europeu, continuou assegurada. Sendo que, só quem freqüentaria as faculdades seria quem pudesse pagar : a 
elite.
As escolas que designavam-se populares, na realidade, eram de classe média. No trecho a seguir, encontramos referências ao 
vestuário : "Não era só a roupa, e sapato, que afastavam o povo da escola, mas o próprio tipo de educação que ministrávamos 
e de que 'não podia' aproveitar-se, em virtude da penúria do seu ambiente cultural doméstico. O 'padrão europeu', 
cuidadosamente mantido, servia assim para limitar a participação popular à própria escola popular. A escola primária e a escola 
normal prosperavam, mas como escolas de classe média, a escola acadêmica e o ensino superior ficavam ainda mais restritos, 
destinando-se dominantemente a grupos de classe superior alta. Abaixo dessas classes, média e superior, dormitava, 
esquecido, o povo (p. 68)".  Além de, nas escolas públicas, ser ministrado o mínimo possível de educação, com a desculpa de 
que isso devia-se ao fato de que a  educação teria de ser oferecida a todos, e como eram muitos, restava pouca para cada um. 
O que, na realidade, mascarava a verdade que havia por trás desta pouca educação : o processo educativo era o único meio de 
fazer com que as pessoas pudessem ascender socialmente, e a elite não queria isso. Em um país tão pouco desenvolvido 
como o Brasil, a educação deveria ser "(..) eficiente, adequada e bem distribuída, significando por estes atributos : que deve ser 
eficaz, isto é, 'ensine o que se proponha a ensinar e ensine bem; que ensine o que o indivíduo precisa aprender e, mais, que 
seja devidamente distribuída' (...) (p. 75)". Somente desta forma é que a educação poderia oferecer a todos reais oportunidades 
de trabalho.
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VIANA, Dulce Kanitz Este artigo trata das atitudes do diretor diante de sua escola, do quanto estas refletirão no bom funcionamento da mesma e, 
principalmente, enfatiza a necessidade da escola primária prestar assistência social às crianças que a freqüentam e à 
comunidade a qual pertence.
Viana escreve sobre a escola primária brasileira no período em que o artigo foi escrito (1953), sem fazer menções a outras 
épocas. Cita, como instituições muito importantes no auxílio às crianças mais pobres que freqüentam a escola, a Caixa Escolar, 
a Associação de Pais e Mestres e a Merenda Escolar ou Cantina Escolar. Já que todas as associações destinam-se a amparar  
às crianças que mais necessitam de recursos, dando-lhes auxílios materiais tais como: alimentação, material escolar e 
vestuário. O diretor deve conhecer a comunidade onde a escola está inserida, para saber quais são seus anseios e 
necessidades, para tentar supri-los. Por meio destas instituições, "o diretor poderá comunicar ao meio social as instituições 
educativas do seu estabelecimento", diz Viana. (p.120)
Em relação ao vestuário, encontramos alguns trechos do artigo que pareceram bastante pertinentes para questão do uniforme 
como um auxílio aos mais necessitados. Estes trechos são: "III - Forças diversas atuam, portanto, exercendo cada qual 
influências também diversas sobre as crianças. Essas forças a que nos referimos, exercidas pela família ou pelo grupo que 
vivem as crianças  são:  A - a situação econômica, B - a posição social, C - o grau de estrutura, D - o padrão higiênico, E - o 
nível de educação, F - a assistência moral, etc." (p.118) " 'A - A Caixa Escolar' Por que a fundação de uma caixa escolar no 
grupo? Ninguém ignora:
1.  que uma criança subnutrida é igualmente desanimada, não tem vontade, digamos mesmo, de aprender;
2. que uma criança maltrapilha, cujo corpinho se ache exposto a ação das intempéries, se torna bisonha, acanhada.
Existe portanto íntima relação entre o estado físico do aluno e a sua maneira de reagir em face das atividades escolares.
Serão portanto objetivo da Caixa Escolar : a) distribuir uniformes, isto é, roupas, calçados, e objetos indispensáveis ao uso 
pessoal dos escolares, aos alunos comprovadamente pobres; b) fornecer uma assistência alimentar, sob a forma de sopa, copo 
de leite, pão, frutas, em suma de uma merenda qualquer dos alunos necessitados; c) adquirir e distribuir livros didáticos e 
material escolar entre os alunos pobres do estabelecimento; d) prestar assistência médica e dentária, sob a orientação de 
autoridades sanitárias distribuir os medicamentos, mas em uso, conjugando esforços de instituições que venham auxiliar a 
Caixa; e) auxiliar desde que o orçamento permita, as instituições extra curriculares para que estas se desenvolvam e dela 
participem todos os alunos". ( p. 120-121)
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ANDRADE, Dario de No referido artigo, Andrade defende a importância da gratuidade no ensino para o Brasil. Ele defende que um governo honesto 
precisa se preocupar com a questão : "Assim da instrução como da educação, todo administrados bem avisado precisa ser 
incansável estudioso , afim de que mais tarde possamos desfructar o justo renome de civilizados, a que tem direito toda Nação 
policiada e culta". (p. 186)
Andrade afirma que a República Nova, apesar de ter feito a reforma do ensino superior e secundário, não deu atenção à 
gratuidade do ensino. Ele acusa esta reforma de ter transformado a instrução num privilégio para os ricos : "o ensino secundário 
é quase uma fonte de receitas para a União". (p. 187) Os altos preços dos ricos também é um fator de exclusão para os mais 
carentes. Especialmente no período atual, pós-revolução, se faz a necessidade de uma educação primária gratuita, por ser a 
instrução fundamental e indispensável para a população "não importa que, com esses rudimentos apenas, a população vegeta 
num estado de semi-cultura. Não seria melhor que o estado de barbaria em que vive mergulhada a maioria dos habitantes do 
septentrião brasileiro ?" (p. 187), indaga o autor. Ele acusa os grupos escolares de serem muito luxuosos, em contraste com a 
população, chegando a afastar os mais humildes. O ensino público primário está desvirtuado por não atender a toda classe 
proletária, mas sim, privilegiar os filhos dos burgueses. Porém, para os mais abastados, Andrade indica que há "collegios, 
atheneus e academias" (p. 188). Para solucionar o problema que expõe, o texto sugere que as escolas mantidas pelo governo 
só sejam freqüentadas por crianças reconhecidamente pobres. O uniforme também é uma forma de impedir a assiduidade dos 
alunos na escola : " (...) o filho do trabalhador pobre que não pode comprar o sapato e a roupa condizentes com o ambiente de 
rigorismo luxuoso dos grupos, deixa de freqüentar os estabelecimentos gratuitos do Governo". (p. 188)

BARRETO, Hortencia Pereira Neste artigo, a autora trata da importância da educação pré-escolar para o desenvolvimento social do país, o que só ocorrerá 
de forma equilibrada se levar em conta três fatores básicos : "saneamento - colonização - educação". (p. 43)
Barreto afirma que no Brasil vive uma raça em formação, que tem carência de cuidados médicos e higiênicos. Para transformar 
este quadro é necessário que as crianças conheçam dois bens supremos : saúde  e educação. "(...)  a raça vencerá, se a 
hygiene e a educação intervierem decisamente na lucta, uma e outra, através da escola integrada no seu papel essencialmente 
civilizador. Euclydes da Cunha sentenciou : 'Estamos condemnados á civilização. Progredimos. Ou desaparecemos' " (p. 44) 
exclama a autora. O artigo afirma que aos 7 anos de idade, quando as crianças chegam à escola, elas já estão cheias de 
moléstias e vícios. Então, a solução que poderia contornar esta situação seria a criação de escolas pré-primarias, onde os 
alunos seriam preparados para chegar no ensino primário sem doenças e maus hábitos. "Qualquer systema educacional, a 
adoptar-se no paiz, será incompleto se não principiar pela assistência pré-escolar" (p. 45), diz Barreto.
Entrando na escola mais cedo, o educando entra em contato com a instrução e com as atitudes saudáveis que a escola 
pretende lhe inculcar. O artigo condena o governo por não dar valor à educação pré-escolar, afirmando que o sistema 
educacional só mudará quando os governantes tiverem consciência da necessidade desta. A autora sugere que sejam 
construídos recreatórios ao ar livre, para disseminar a educação infantil por todo o país. Eles são econômicos porque 
necessitam apenas de um pequeno abrigo para os dias de chuva, devendo funcionar com as condições relativas ao meio, 
"mesmo que sejam de pau a pique e telha vã". (p. 47) Estes recreatórios tem por finalidade proporcionar saúde e educação às 
crianças pobres, preservando-as da doença e do vício e formando hábitos sadios. "Cural-a e preserval-a, deve ser o começo. A 
base. Depois então, educal-a". (p. 49)
Na educação infantil deve ser desenvolvida a educação dos sentidos, a coordenação motora, por meio de exercícios, além de 
ser estimulado o interesse por animais e plantas, assim com a cordialidade e a solidariedade para com os outros. Os pontos 
essenciais do programa de saúde na pré-escola são : "Ar livre - Banhos de sol - Exercícios physicos - Respiração - Asseio - 
Vestimenta adequada - Alimentação sadia - Repouso - Formação da 'consciencia da saude' ". (p. 50)
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BRÊTAS, José do Patrocínio Neste artigo o autor, que é Diretor do Grupo Escolar de Duartina, trata do ensino na escola primária, de como deixa-lo mais 
atraente. Para que consiga êxito na profissão, o professor deve recorrer ao método da educação ativa. Nele, o aluno não está 
simplesmente ouvindo as lições do mestre, mas sim, está constantemente em atividade na classe, trabalhando pela construção 
do próprio conhecimento. Para conseguir a atenção das crianças e estimula-las a aprender, o educador deve basear seu 
programa em 6 itens : I - Nutrição, II - Vestimenta, III - Habitação, IV - Natureza, V - Comunicação com o meio social, VI - O 
trabalho. Os itens serão divididos em 4 partes, que se desenvolverão nos 4 anos do ensino primário. A nutrição parte da 
alimentação cotidiana do aluno, do que ele deve comer para crescer com saúde, etc., até o estudo da digestão, da circulação e 
da respiração - funções vitais do corpo humano. Ao trabalhar o item Vestimenta : "estudaremos o frio, os enfeites, as 
vestimentas, as matérias do nosso meio : o algodão, como o obtemos, o boi, a cabra, o carneiro, a lebre. Roupas limpas - as 
lavadeiras. O asseio para a conservação da saúde e para viver decentemente no meio social; o sabão; e, nas classes do 3º e 4º 
annos o assumpto será tratado com mais minúcia". (p. 373) O item Habitação começa a estudar os tipos de casa, o tijolo, a 
telha, até chegar a trabalhar a civilização antiga e a moderna, etc.  Quando irá abordar o tema "Natureza", o professor deve 
falar dos animais domésticos, que as crianças já conhecem, partindo para os insetos e os micróbios. Na parte da Comunicação 
com o meio social, as crianças começam aprendendo sobre o dinheiro, o correio, os jornais até a administração, o exército, o 
poder legislativo. Ao tratar dos Serviços Domésticos, a classe discute desde o trabalho do agricultor até o trabalho dos 
cientistas. 
Esta forma de ensinar, segundo Bretãs, desperta o interesse e assegura o aprendizado dos alunos por tratar de temas que eles 
conhecem e convivem em seu meio social. Este método inicialmente mostra ao aluno fatos concretos, conhecidos para depois 
chegar a abordar temas mais complexos e abstratos : "(...) naturalmente que o estudo das noções communs deve adaptar-se 
ao meio onde vive a criança. Com isso não queremos dizer que o que está fora do meio escolar seja renegado, absolutamente, 
virá depois, será assumpto de aulas em classes mais adiantadas, 3º e 4º annos, onde já os alumnos têm mais conhecimentos e 
mais appreensão subjectiva". (p. 374) Se este método for utilizado em escolas rurais, o autor acredita que em 2 anos poderá 
ser feito um estudo de agricultura aplicada "fazendo com que as crianças tomem gosto pela vida no campo, mostrando-lhes a 
grandeza da nossa flora e incutindo-lhes no espírito que a riqueza que promana da terra é a vida da nossa Pátria, é o futuro 
grandioso do nosso querido Brasil" (p. 376).
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CARVALHO, Paulo Novaes de No referido artigo, o autor aborda a questão da disciplina na escola brasileira, na época em que o artigo foi escrito. Ele trata o 
assunto de forma ampla : desde o espaço escolar até a classificação dos alunos, como fatores condicionantes de uma 
disciplina adequada.
�Inicialmente, Carvalho elogia o Instituto de Educação do Rio de Janeiro por estar materialmente, em termos de arquitetura e 
espaço físico, mais adequado à imposição da disciplina do que o Instituto de Educação de São Paulo. O prédio carioca é 
elogiado por possuir salas amplas, laboratórios dotados de grandes mesas, confortáveis auditórios, ginásio com piso de taco 
em base de concreto, teatro, restaurante e biblioteca. Nas escolas paulistas, ao contrário, falta espaço, iluminação e ventilação. 
No interior de São Paulo ainda há o agravante dos alunos terem de conviver com cobras e insetos daninhos, na própria escola. 
Para melhorar o aspecto físico destas construções, o autor sugere que, além da boa distribuição de espaço, luz e calor, as 
paredes devam ser revestidas de  tinta óleo até 1,5 metros de altura. "Pintura com cores propícias à vista - azul celeste, verde 
claro, amarello de terra. As cores vivas - amarello, vermelho e outras, irritam a retina e excitam os nervos" (p. 213), diz o autor.
�Para um boa disciplina, é preciso que sejam  respeitados os instintos do aluno, sua necessidade de exercitar-se fisicamente. 
Logo, a Educação Física deve ser sempre praticada pelas crianças. No entanto, esta foi suprimida do curso primário em julho 
de 1934. Segundo Carvalho, não há método para a Educação Física, cada professor ensina a seu modo. O melhor método, 
segundo ele, seria o francês, que faz uso de exercícios "naturais e utilitários", a fim de promover o embelezamento do corpo. 
Além de ser muito "...variado e recreativo, é baseado no amor próprio e no temperamento da raça latina" (p. 216) Praticando 
atividades físicas, brincando e jogando, a criança se livra da necessidade de exercitar-se na classe, o que tanto perturba a 
disciplina.
�O autor afirma que o interesse é a base de todo aprendizado, e o aluno interessado é "elemento de ordem e produtividade". 
Para se sentirem motivados, os educandos devem ter autonomia e liberdade, sabendo se auto-governar. Este regime já é 
empregado com sucesso em outros países, como a Suíça, nas escolas de La Sarraz e Fountex. Esta forma de auto-governo faz 
com que as crianças se responsabilizem pela organização da escola e deles próprios : eles são membros da administração. As 
funções de cada aluno (tesoureiro, prefeito, oficial dos jogos, da limpeza, etc.) são discutidas em assembléia. "É interessante 
notar-se a attribuição do official da limpeza; é encarregado da sala, das mesas, dos pertences dos alumnos, devendo zelar pelo 
asseio pessoal de cada um. É elle quem faz a inspeção semanal de higiene individual e, auxiliado por dois collegas escolhidos 
por ellle, applica multas aos contraventores. Essa multa deve ser em dinheiro, podendo os pobres fazer o pagamento em 
trabalhos escritos. (...) Os officiais de rua acompanham os alumnos no trajecto para a entrada e sahida do estabelecimento, 
habituando os condiscípulos à limpeza dos pés". (p. 219) Mesmo considerando exemplar o caso francês, o autor defende que 
esta prática pedagógica não saja aplicada no Brasil, sendo as crianças brasileiras "...muito mal habituadas em casa pelos paes, 
na sua maioria, necessitam mais  do respeito da autoridade do que seu exercicio. Quem conhece o costume de certos Paes, 
mórmente das mães, não só na capital como no interior, muito principalmente, sabe da fraca ou nulla cooperação que elles 
dispensam à obra educacional do professorado no tocante ao regime disciplinar". (p. 219) 
�Ainda em países "mais adiantados", como diz o autor, a experiência do "self-government" não funciona quando aplicada em 
regimes de alta rigidez disciplinar. Carvalho também comenta a distribuição de cargos nas sociedades escolares em uma 
escola parisiense : "... chefe do asseio de rosto e mãos, idem dos trajos pessoaes, do local, do material escolar, da 
pontualidade, da vigillancia occasional, da distribuição do material, dos movimentos em geral da classe, dos jogos e 
recreações, da conduta fora da escola, de linguagem e da urbanidade". (p. 220) O artigo termina defendo que para o sistema 
escolar funcionar é preciso que os pais estejam cientes e colaborem com o trabalho dos professores.
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CASTRO, Maria Antonieta de Neste artigo, a autora faz um resumo do trabalho de trinta educadoras sanitárias. Com a criação do "Serviço de Higiene e 
Educação Sanitária Escolar" pelo decreto nº 5.828, de 4 de fevereiro de 1933, como dependência do Departamento de 
Educação, foi constituído pelo Código de Educação um grupo de educadoras sanitárias no Brasil. Castro é educadora chefe do 
curso de Biologia Educacional no Instituto de Educação.
�A estas educadoras cabe promover a implantação de hábitos sadios tanto aos escolares quanto às suas famílias. E isso ela 
deve fazer mediante palestras, cursos e exames de saúde.
�Tal trabalho se estendeu a sessenta e três estabelecimentos de ensino e atendeu um total de 65.437 alunos. As atividades 
das educadoras abrangeram um programa de ação que comportava: "I - Conservação e elevação do nível de saúde da criança: 
pela correção da conducta, implantação  de hábitos e criação de atitudes sadias na escola e no lar.", (p. 229), neste item são 
ensinadas aos alunos práticas de asseio do corpo e do vestuário, aproveitando as situações escolares para fazer a inspeção de 
higiene nos alunos e a correção dos maus hábitos, e também: "promover organizações como: Clubes de Saúde, concursos, 
competições, etc., para o estímulo e prática de hábitos sadios; (p. 230); I - Conquista da saúde: pela cura de moléstias, 
correção de defeitos physicos, etc., pelo Corpo Médico de Serviço, com a colaboração da educação sanitária. (p. 231)" Neste 
item, é sugerida uma pesquisa com o aluno e sua família para investigar as condições do ambiente em que eles vivem  e 
selecionar tanto os que são portadores de defeitos físicos e mentais quanto aqueles que tem antecedentes de doenças graves 
na família. No item "III - Defesa da Saúde: pelo aprendizado e prática das noções e preceitos de hygiene para o combate às 
moléstias" é sugerido que devam ser promovidas reuniões de pais para que se promova o ensino de higiene também a eles; 
museus e exposições de higiene; excursões educativas e também a realização de demonstrações sobre práticas de asseio.
�Dentre os trabalhos realizados pelas educadoras sanitárias de fevereiro a novembro de 1933, no tocante à assistência 
higiênica, há a implantação de hábitos sadios, que contém o item chamado"Concurso de Asseio" onde diz que "foi promovido, 
em um dos nossos grupos, um concurso entre setenta e um alumnos de duas classes pouco asseadas. Foi fundada, com a 
colaboração das professoras, a 'Bandeira do Asseio', sendo conferido a quatro alumnos de cada classe, o grau de 'Bandeirante 
Chefe', aos quaes foram dadas instruções especiais e distribuídos distinctivos de honra. Feita a promessa de um concurso, a 
que só poderiam concorres os que não tivessem marca desfavorável na inspeção diária, foi grande o estímulo, realizando-se, o 
mesmo, com grande interesse, e terminando com um sorteio e entrega de prêmios fornecidos por interessados ".  (p. 234)
�Na ação preventiva e curativa, houve o trabalho com a profilaxia contra a tuberculose, a lepra e as verminoses; serviço de 
oftalmologia e otorrinolaringologista, farmácias de emergência, "classes de débeis mentais" (p.242 ), que atendiam crianças 
portadoras de deficiência física ou mental e "classes de nutrição" que atendiam crianças com problemas graves decorridos da 
desnutrição. Todo o trabalho realizado pelas educadoras sanitárias só foi possível pelo auxilio econômico prestado por 
professores, diretores, pais de alunos, instituições escolares e particulares e caixas escolares. Tais instâncias cooperaram para 
a distribuição de medicamentos, roupas e instalações de cozinhas e chuveiros nas escolas. Castro sugere que no próximo ano 
seja criada uma "Caixa de Saúde", onde ficarão os recursos destinados ao amparo da iniciativa da educação sanitária.
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CASTRO, Sinésio Sinésio de Castro é o diretor do grupo escolar de Bananal. Neste artigo, ele responde a algumas perguntas referentes à 
educação e à escola rural.
�Castro afirma que a escola, mais do que alfabetizar, tem que preparar o aluno para a vida. E o Brasil precisa concentrar seu 
progresso na escola, e principalmente, na escola rural. As crianças devem aprender a agir, fazendo - agir - . A instituição 
escolar precisa refletir o meio social, e para isso é preciso que existam instituições peri e post-escolares, como correio, banco, 
cooperativa, jornal, cinema, rádio, clube agrícola, escotismo, biblioteca, cantinas, etc. Estas instituições devem representar as 
necessidades "comuns" da vida: comércio, industria, lavoura, meios de comunicação associações recreativas e culturais, 
esporte, imprensa, diversões públicas, etc. " (p. 315) Essa escola é conhecida como "escola dinâmica", e a função do professor 
deve ser essencialmente de orientar, fazendo com que os alunos estejam agindo com "certo desembaraço". (p. 315) Esta forma 
de trabalhar produzirá o "microcosmo escolar, o carteiro e demais funcionários postais, o empregado bancário e o comercial, 
fazendo, embora muito resumida, a utilíssima, e não sei porque, esquecida escrituração mercantil; teremos o operador 
cinematográfico e o empresário; o jornalista; o lavrador; o "homem de ação"; enfim, tal como nos descreve alguns dos autores 
mais em evidência". ( p .315 ) Portanto, Castro considera a escola como uma sociedade em miniatura e acredita que a mesma 
deva ser o "lar melhorado". "Porque o lar não é o luxo, a riqueza e a sumptuosidade; é um conjunto harmonioso de confôrto, 
ordem, asseio, trabalho e amor.  (...) Lar melhorado, quer dizer que a criança deva estar em classe como na sua casa, em 
liberdade controlada, suavemente orientada no sentido do trabalho produtivo, da ordem, do asseio". (p. 315)
�Ao ser questionado sobre se os professores serão capazes de desenvolver tal trabalho, ele responde que sim. O professor 
conseguirá desenvolver desde que esteja "entusiasmado" e estabeleça uma ficha antropopedagógica, que auxiliará na 
distribuição dos alunos na classe. As salas de aula devem ter aspecto de pequenas oficinas ou laboratórios, dispondo de água 
encanada, gás, fontes de calor e luz artificial, e deveriam ser "... modernos que tem múltiplos empregos; um móvel que servisse 
de mesa de estudo e trabalho, com repartições para guardar lanche, vestuário, sapatos, brinquedos, livros, etc. Tudo enfim, que 
empolga a vida infantil. Deixa que a criança se sinta como em sua casa. Quando lecionávamos em escola urbana, fazíamos 
com que os alunos, no verão, despissem os paletós, e aos que, apenas se calçavam para ir à escola, mandávamos tirar os 
sapatos. Era de ver como gostavam e o trabalho se tornava mais eficiente ". (p. 318)
�O autor acredita que o trabalho em sala de aula se torna mais produtivo quando o aluno traz alguns objetos pessoais para a 
mesma. O que facilita a observação do professor, a fim de corrigir as tendências e costumes indesejados e também a 
orientação profissional. O aluno deve estar na escola como em casa, ligando necessidades e os problemas do meio em que 
vive.
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ESCOBAR, José Ribeiro O artigo defende a construção de um programa escolar brasileiro baseado em estudos da psicologia genética e da análise 
social. Escobar acredita que estes conhecimentos, mesmo vindos de outros países, não tem sido divulgados. A fim de ampliar 
esta idéia, ele traduziu "Os maiores objetivos da educação", de Franklin Bobbitt - professor da Universidade de Chicago. Este 
texto consiste em um apanhado de idéias que contém o que ele considera como a finalidade suprema da educação. Este 
trabalho definiu os parâmetros de várias "junior and senior high schools" de Los Angeles.
Na referida lista encontram-se alguns tópicos principais que abordam temas como: intercomunicação social, conservação da 
eficiência física, ocupações de lazer, atividades religiosas, etc. Enfim, são descritas as aptidões e capacidades que a escola 
deve desenvolver no aluno, no âmbito social e intelectual. Quando à intercomunicação, a escola deve ser capaz de estimular a 
capacidade do educando de utilizar a linguagem adequada em todas as ocasiões, proporcionando-lhe a participação 
conveniente na comunidade. Ele também deve aprender a organizar e apresentar oralmente seu pensamento às pessoas, 
dominando a leitura e o vocabulário escrito adequados. Ensinar a conservar o corpo sempre saudável também é tarefa da 
escola, que o faz incentivando-o a dormir bem, controlar a dieta, cuidar da higiene pessoal, praticar exercícios físicos. E ainda, 
inculcando-lhe a "capacidade de vestir-se de modo que promova o bem estar físico no máximo grau". (p. 41)
Quando á formação para a cidadania, a criança deve ser capaz de "pensar, sentir, agir e reagir como um inteligente, simpático 
e leal membro do grande grupo social " (p. 43), participando ativamente da opinião pública que vida o bem estar de todos, além 
de possuir um conhecimento suficiente das leis que deve obedecer. Segundo o texto, a escola também deve formar uma 
pessoa que sempre consiga se conservar de forma simpática ao lidar com os outros, e mesmo que estes possuam diferentes 
interesses e idades, o educando deve avaliar suas reações. Entre outras coisas, o item que aborda os contatos sociais e 
relações, sugere que seja estimulada a "capacidade de vestir-se, de manter boa aparência pessoal". (p. 45) O autor também se 
preocupa com horas de lazer do futuro cidadão, sugerindo que ele as ocupe com viagens, música, livros e artes.
A educação terá como objetivo despertar na criança a curiosidade pela natureza, pelas plantas e pelos animais, pela cultura e 
pelo folclore, pela ciência e pela estética. Quanto às roupas, os objetivos da educação para Bobbitt são despertar a "capacidade 
judiciosa de selecionar o vestuário, capacidade de projetar e escolher os materiais, fazer, concertar e modificar as roupas, 
capacidade de cuidar de sua roupa, capacidade de executar trabalhos de lavanderia e outras atividades de limpeza do lar." (p. 
54)
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Informativo O artigo trata da comemoração que feita no "Dia da Bandeira", 19 de novembro, que contou com a participação de 80 mil 
escolares paulistas, e realizou-se no estádio Municipal do Pacaembú. A festividade teve a presença do Interventor Federal do 
Estado : Adhemar de Barros, que, ao chegar, foi ovacionado pelas crianças. Além dele, o evento contou com a presença de 
secretários de Estado, oficiais do Exército e da Força Policial, além do arcebispo metropolitano. 
Os alunos apresentaram-se cantando o hino nacional, desfilando com 147 bandeiras nacionais confeccionadas por eles e 
fazendo apresentações de ginástica ritmada. Na cerimônia, foi entregue um cheque de 11:682$600 (fruto de arrecadações dos 
alunos) pelo delegado de ensino da Capital, professor Henrique Richetti, ao general Mauricio Cardoso. O dinheiro foi recolhido 
para a construção do Monumento a Caxias. O general, ao receber o cheque, declarou : " O Brasil que se veste de verde, se 
cobre de azul e se enfeita de ouro está nestas vozes infantis, que ressoam na alma acústica da terra nacional". (p. 98) Ele 
agradeceu às crianças pelo pela contribuição por "tão belo gesto de solidariedade para com o Exército Nacional, rendendo 
homenagem, como estavam fazendo, ao seu patrono". (p. 99)
O artigo indica que o culto à pátria começa pela adoração à Bandeira Nacional : "Com a compreensão de suas cores e formas, 
sua significação e valor, foram dezenas de milhares de crianças unindo parte a parte da Bandeira brasileira, para que, surgindo, 
no coração de cada um ficasse gravada". (p. 100) De acordo com o texto, as autoridades deixaram o estádio diante de muitas 
palmas das crianças e do povo que ali estava. Os escolares saíram acompanhados por professores e diretores, em direção ao 
Grupo Escolar Pedro II, onde iria ser oferecida uma refeição pela Delegacia Regional de Ensino. Quanto ao uniforme escolar : 
"Os escolares, uniformizados de branco, empunhando flâmulas verde e amarelo, à medida que iam chegando ao Estádio, 
subiam as escadarias, tomando seus lugares." (p. 97)

KRETZCHMAR, Lotte O artigo trata da importância da ginástica rítmica para a correção dos defeitos físicos. A autora informa que pessoas com 
deformações e anomalias ósseas tem se beneficiado muito praticando exercícios, até mesmo deixando de fazer tratamentos a 
base de compostos de cálcio e fazendo uso de aparelhos ortopédicos.
As talas e aparelhos de gesso caíram em desuso após o surgimento da cultura física moderna. "O médico de real cultura não 
prescinde mais da gymnastica. Ao contemplar certos casos, sem mais deter-se, encaminha o cliente a um instituto de cultura 
physica, onde o processo de cura é feito de maneira muitíssimo mais humanitária, proporcionando ao doentes alegria e boa 
disposição para o tratamento", (p. 197) afirma a autora. Os antigos aparelhos compressores que eram indicados pelos 
ortopedistas causavam dores e mal estar às crianças, que não conseguiam terminar o tratamento. Por isso, a pediatria adotou a 
ginástica como terapia ortopédica.
Kretzchmar afirma que o corpo humano feminino precisa ser harmônico e belo. Estas qualidades são aprimoradas nos centros 
de cultura física, com professores capacitados para tal. Além da deformação do esqueleto ficar esteticamente desagradável, 
ainda prejudica a vitalidade dos órgãos contidos no abdômen. Na escola, a criança é prejudicadas fisicamente por ter de ficar 
muito tempo sentada na carteira, o que causa uma deformação na coluna vertebral conhecida como escoliose. O artigo afirma 
que a mulher precisa de mais cuidados com o corpo, já que "nella um defeito por menor que seja representa um entrave às 
suas aspirações; ella precisa tudo fazer para attingir a perfeição. A sua graça está na harmonia de suas linhas, na elegância de 
seu porte, na belleza de seu rosto, no brilho de seus olhos, na luz dos seus cabellos. A sociedade habituou-se a exigir da 
mulher todos esse predicados, que são essenciais à sua saúde". (p. 198) Quanto ao vestuário feminino : "(...) as roupas mal 
adaptadas ao corpo, os colletes, as cintas de barbatanas tão do uso das senhoras gordas, os 'soutiens-gorge', etc., são, em 
geral, as causas das deformações do esqueleto e dos músculos, as razões da deselegância, os motivos da desnutrição da 
belleza". (p. 197)
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LEMOS, Floriano de Inicialmente, Floriano de Lemos escreve sobre o quanto está se sentindo mal diante da situação política do Brasil. No entanto, 
comenta o que pensa o turista sobre o país: "Esta terra é a Chanaan moderna, onde os famintos e sem trabalho de todos os 
recantos do universo esgotado ainda encontram com facilidade o pão e o teto de que carecem para viver. Viver e prosperar..." 
(p. 322) . Por este motivo, disse Lemos, ele foi visitar o antigo Asilo dos Meninos Desvalidos, situado em Vila Isabel, que na 
época em que o artigo foi escrito passou a ser chamada Escola Secundária Técnica João Alfredo, onde seu pai havia sido 
professor durante trinta anos.
�Trata-se de um Instituto de Trabalho e Disciplina, adotado de metas oficiais, classes e laboratórios, que se destina a formação 
profissional dos alunos. É uma escola técnica, cujo principal curso é o industrial, para os alunos internos. Há também o curso 
ginasial, que é conhecido como "curso de extensão".que é noturno e totalmente gratuito. Além de matérias como história, 
português, desenho, etc, os alunos também tem aulas de eletricidade, mecânica e construção civil. A respeito do curso o autor 
exclama: "Um pouco de disposição e boa vontade, e o pobre de dinheiro e de ciência salvar-se-á. Não há mais náufragos. E por 
isso, em menos de duas semanas, matriculara+m-se nêste curso cem alunos..." (p.323)  Nesta escola os alunos aprendem 
fazendo: " com os olhos, os ouvidos e as mãos ". (p. 323) 
�O autor escreve que nele " (...) se preparam homens para a redenção dos nossos males". ( p. 323 )
�O prédio do Instituto foi totalmente reformado e pintado pelos cinqüenta alunos da escola (internos), e devidamente dirigidos 
pelos seus professores e pelo diretor geral Manoel Cano. Foram reformados e feitos desde as carteira até as paredes e os 
lavabos, janelas, caixas d'água. No entanto, para Lemos, mais importante do que o ofício que o aluno poderá aprender na 
escola, é o padrão de disciplina que ela impõe ao aluno. E diz: os próprios alunos elegem os monitores gerais e os sub-
monitores, que dirigem as alas, cada uma das quais se divide naturalmente em duas ou três turmas. E tudo corre bem porque 
quem trabalha fortaleceu o caráter e quem tem caráter tem noção de ordem, de respeito aos direitos alheios e cumprimento dos 
deveres sociais", (p. 324) O autor conclui aconselhando aos governantes do país que transformem a Assembléia Constituinte 
em uma Escola Técnica como a João Alfredo.
�Quanto aos uniformes, destacamos o seguinte parágrafo: " O curso ginasial, para alunos externos, é inteiramente gratuito, e, 
embora equiparado ao do Colégio Pedro II, os bacharéis passam todo o tempo estudando ao lado dos operários, vestindo o 
mesmo uniforme, misturados uns e outros nas classes, oficinas e formaturas. Isso, sim, é democracia construtora, e o filho do 
rico deverá ter inveja do filho do pobre, quando o bacharel sente o instrumento precioso que suas mãos consubstanciam!  (p. 
323)

MAJERA, J. C. Este pequeno artigo escrito pelo Diretor das Missões Culturais do México contém dez mandamentos para o professor rural. O 
primeiro deles afirma que  a profissão docente é a mais importante, pois tem o poder de enobrecer a vida. O segundo sugere 
que o educador deve elevar suas condições "espirituais" e profissionais com a leitura de bons livros. A terceira trata da higiene 
e da saúde na escola : "A saúde é o interesse primário dos meus educandos e a ela subordino todos o meus planos de 
trabalho. Quero contribuir para formar uma coletividade vigorosa e sã, mediante os exercícios físicos e os hábitos de higiene na 
alimentação, na habitação, no vestuário e no asseio pessoal". (p. 212) Os dois itens seguintes indicam que o educador deve 
trabalhar pela valorização do país e cultivar manifestações artísticas e recreativas no ambiente escolar.
Nos itens VI e VII é aconselhado ao mestre que contribua para o desenvolvimento econômico do país, empreendendo uma 
campanha pró-língua nacional. Além de informa-lo que a escola pode exercer uma influência benéfica não só aos alunos, mas 
também a todos os habitantes da região, melhorando, assim, a qualidade de vida. A seguir, o texto mostra que para não 
significar uma prisão para as crianças, a escola precisa possuir campos para jogos e práticas agrícolas. Além disso, a 
avicultura, apicultura, etc. constituem fontes de renda para a população, contribuindo para a economia local. O último item 
mostra ao professor que a cooperação é a melhor forma de produzir e distribuir riqueza. E conclui "assim marchemos para a 
solidariedade humana de acordo com os princípios da verdadeira educação". (p. 212)
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PEDREIRA, Anna Silveira O artigo trata de uma visita por quatro professoras cearenses, Aurelia Monteiro, Antonieta Holanda Melo, Cira e Aurea de 
Matos, a Campinas. A visita, que a autora acompanhou, teve o objetivo de conhecer alguns estabelecimentos de ensino 
paulistas. 
Inicialmente, o grupo de educadoras conheceu a Delegacia de Ensino, entraram em contato com o plano de organização 
escolar e conheceram o Delegado de Ensino, que lhes mostrou como administra, controla e fiscaliza o ensino da região. 
Depois, visitaram o 4º Grupo Escolar, que possui 33 classes e localiza-se no centro da cidade.
Pedreira informa o que encontrou no 1º ano feminino : "Trinta e tantas alumnas, todas matriculadas analphabetas no começo do 
anno lectivo. Uniformizadas, risonhas, levantaram-se a nossa entrada. Sobre as carteiras, cadernos typo commum, 
demonstrando que havíamos interrompido inesperadamente o trabalho". (p. 120) As professoras elogiaram a letra das crianças 
por ser muito bonita. As alunas faziam uso de um "borrador escolar", não de um caderno qualquer. Nele, haviam anotações 
sobre geografia, história, cálculo, linguagem, etc. Trata-se uma espécie de diário de todas as aulas dadas, onde, além das 
anotações, também encontram-se ilustrações coloridas. "Cada 'borrador' era bem o reflexo da alma infantil que o illustrava. A 
limpeza era uma das características de todos os borradores". (p. 120)
Depois da visita a esta escola, as educadoras foram até um grupo semi-urbano, o 6º Grupo Escolar, onde iniciaram a visita pela 
classe do 1º ano masculino "fraco". Foi constatado que estes alunos também faziam uso dos borradores. Nestes, foi possível 
observar o desenvolvimento da escrita das crianças desde os primeiros dias de aula até aquele momento. "Foi então possível 
irmos revivendo os primeiros dias de aula, a phase inicial do aprendizado da escripta que ainda não passa de traços irregulares, 
semelhantes a ganchos, dentes de serra, etc., depois o traço mais firme, uma letra, uma palavra, uma phrase. Uma conquista 
!", exclama a autora. (p. 120) O desenvolvimento dos alunos é observado em um gráfico com as cores : amarelo, verde e 
vermelho; com a respectiva classificação : fracos, médios e fortes. No mês em foi feita a visita a cor que predominou foi a 
vermelha. E a porcentagem de freqüência dos alunos variou de 90 a 100 %. 
A autora, que é paulista, ficou muito satisfeita com a impressão que o "asseio das crianças e das salas de aula, todas, sem 
excluir uma só, amplas, claras e floridas" (p. 121) causou às cearenses.
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PENNA, Luiz Damasco O autor escreve este artigo de acordo com o prescrito no Código de Educação para as escolas que estão situados longe da 
capital paulista. Durante todo o texto são feitas prescrições quanto à postura do professor na sala de aula: desde a mobília 
escolar até a forma de lecionar todas as matérias.
A disciplina surge como o fator fundamental para o bom funcionamento da escola, sem ela não há aprendizado: "Não há ensino 
sem disciplina. A disciplina decorre do trabalho (...) As atitudes, o gesto, o olhar, a disposição igual de animo,  e 
principalmente - o tom de voz do professor, são a melhor disciplinar escolar". (p.261) 
Aliada à disciplina está a assiduidade, a pontualidade e a ordem do professor, dos alunos e do espaço escolar. O autor afirma : 
"Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Esforce-se por manter sempre a escola em ordem e asseio rigorosos, 
cuidando também dos arredores e - novamente - das instalações sanitárias. É indispensável que as paredes sejam caiadas ao 
menos uma vez por ano e a sala seja lavada, com um desinfetante, ao menos uma vez por semana". (p.261)
Para uma melhor acomodação do mobiliário, o autor indica que cada escola isolada possua três fileiras de seis cadeiras duplas. 
Cada fileira, que abrigará um total de 36 alunos, além de um banco por fileira. A mesa do professor, assim como mapas e o 
quadro negro ficarão de frente para os alunos, e armários ou estantes ficarão ao fundo da classe. Penna afirma que o professor 
é o responsável pela mobília, e, desta forma, deve mobilizar a população a sempre contribuir para que a sala e a mobília 
estejam de acordo com as prescrições dadas.
Ao professor é necessário estudar constantemente, já que irá lidar com quatro turmas distintas, com dificuldades diferentes. E 
um bom orientador do professor será o inspetor escolar, que será quem ele irá consultar na ocasião das visitas daquele à 
escola isolada. E Penna alerta para que o professor não tenha nenhum constrangimento em lhe fazer perguntas.       
Quanto às disciplinas, não há horário determinado para linguagem oral, educação moral e cívica e higiene, o que deverá exigir 
preocupação constante, em todas as ocasiões da escola. O horário destas escolas é das 8 às 12h. Diferente de leitura, 
aritmética, desenho, ginástica, canto, geografia, e história. Todos os dias às 8:15h é feita a Revista de Asseio. A respeito da 
Revista de Asseio diária, Penna diz: "é uma aula de hygiene. É preciso fazer a revista com sentimentos de caridade e 
solidariedade humana: - não seja a educação hygienica feita a custa da educação moral. Por mais modestos que lhe fossem, 
seria vantajoso, sob todos os pontos-de-vista, conseguir uniforme para os alumnos. Os próprios alumnos devem ser 
incumbidos  - um dentre eles, por secção ou por anno de curso - de distribuir e recolher o material, de cuidados do arranjo do 
armário da mesa da professora, da sala de aula. A sala deve ser varrida e espanada de véspera e não poucos minutos antes do 
início dos trabalhos. É indispensável o uso da vasilha individual para beber água". (p.262)
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QUEIROZ, Francisca da Silveira Este artigo é  a transcrição de uma palestra realizada pela autora na Delegacia de saúde de Sorocaba, a 28 de abril de 1933. 
Queiroz trata da conquista da criança de 1933 compara à criança de sua infância. Antigamente ela não podia brincar livremente 
e nem se expressar, era muito passiva, e se tentasse se rebelar seria castigada.
�Esta revolução na forma de lidar com a criança a autora atribui à Educação Moderna (Escola Nova), que respeita a 
individualidade do educando, sendo influenciada pela filosofia contemporânea. Na escola antiga o professor era alguém temido, 
que punha medo nas crianças e usava palmatória, os alunos também eram obrigados a decorar textos e taboadas, o que muito 
revoltava os alunos. Estes, por sua vez, se defendiam pelo olhar e pelo protesto. Diz a autora : "Demos a uma criança o 
espetáculo pouco elegante da nossa cólera, e vê-la-emos olhar-nos com o espanto de quem olha um louco ou com a ironia de 
quem assiste ao ridículo. (...) Façamos-lhe uma injustiça, e ela protestará, calada ou em voz alta, mas protestará." (p. 59) O 
artigo defende que não é possível educar pela força, por castigos e chantagens. Uma escola que funciona deve ser baseada 
num sistema de bondade firme, porém, liberal, que "consulte os fundamentos biológicos do ser humano" (p. 60) e não reprima 
sua individualidade. Somente desta forma, segundo a autora, serão formados homens livres e conscientes de sua 
responsabilidade social.
�São nas teorias de Decroly, Ferrière, Dewey, Kilpatrick e Claparède que está baseado o movimento da escola renovada. 
Lourenço Filho, Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e Noemi da Silveira são os pioneiros deste no Brasil. Esta forma de 
educar está baseada em três aspectos : biológico, social e moral; por ser o problema educativo moderno um problema social. 
Aliada as estes está a necessidade da cultura física, da psicologia aplicada, da sociologia e da eugenía. Segundo a autora "a 
educação sanitária se intensifica entre as populações, como base imprescindível e irredutível de toda melhoria educacional, 
porque sem ela ruinará qualquer tentativa de melhorar a vida" (p. 62) Daí a grande importância da Delegacia de Saúde de 
Sorocaba para o povo a as crianças que habita esta cidade, por esta instituição difundir a ciência e a saúde por meio da 
assistência social. Queiroz ressalta : "é de justiça que proclame esta casa uma escola  de estética e de patriotismo, porque 
saúde  é beleza e difundir os meios de conserva-la é concorrer para o vigor da raça, o que significa dizer - pugnar pela grandeza 
da pátria !" (p. 62) A autora também lamenta o fato das escolas difundirem o asseio entre as crianças e o lar em que elas vivem 
não oferecer condições para o mesmo asseio "(...) umas vezes por miséria e muitas vezes por ignorância obstinada". (p. 63) A 
maior de todas as conquistas das crianças , segundo o texto, é a ciência, que a está servindo; desta forma a humanidade 
crescerá mais sadia. 
�Ao comparar a criança de antigamente com a de 1933, a autora diz : "Ela, que era a boneca inerte, adorada por certo, mas 
sempre conduzida, recoberta por uma infinidade de vestidos, segregada ao vento num mórbido de resfriados, ela que se 
torturava em ambientes restritos, numa vontade doida de saber o que havia para além de seu limitadíssimo mundo; ela não 
podia correr pelo perigo de cair e de machucar-se, e brincar tranqüilamente pelo embaraço que lhe ofereciam os repolhudos 
vestuários, - vive hoje ao sol e ao ar livre, na alegria rumorejante de andorinhas em revoadas ... E porque realmente vive, é 
corada, é sadia, é bela !" (p. 57 - 58)
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REGO, Costa Neste artigo, Costa Rego trata da questão das paradas escolares e de suas consequências  para os alunos e seus pais. Estas 
comemorações não são estimuladas pelos diretores dos colégios, mas sim, pelo governo, que exige a presença de crianças em 
festejos públicos.
O autor cita o que o professor Sebastião Fontes, presidente do Sindicato dos Educadores Brasileiros, diz sobre as paradas : 
"Nesta questão das paradas escolares - diz elle - os directores de collegios têm sido compelidos a comparecer, com seus 
alumnos formados em parada, por meio de circulares successivas, convite sem dúvida, mas com certas observações que são 
ameaças e transformam o convite em ordem". (p. 134)
São os responsáveis pela "integridade da pessoa do eminente sr. Getulio Vargas" (p. 134) que impõe o comparecimento das 
crianças nas paradas. Rego condena os serviços de polícia que, ao invés de evitarem aglomerações, as estimula e ainda expõe 
as crianças a riscos desnecessários. O batalhão dos soldados sabe como comportar-se nestes festejos, já estão habituados a 
executar ordens durante o percurso, com eles não há incidentes. As crianças, porém, são acompanhadas pelos professores 
que precisam "puxar o braço a um, a rectificar a posição a outro, a imprimir aspecto marcial a todo um bando que não tem nem 
o quer ter". (p. 135) Por isso o desfile infantil é demorado. Ele desagrada os alunos pelo sacrifício e os pais e professores pela 
angústia que causa. Esta comemoração, segundo Rego, não tem nenhuma beleza. O autor conclui o texto sugerindo que as 
mães proíbam os filhos de comparecer às paradas.
Quanto aos espetáculos cívico e as roupas usadas pelos alunos : "Os espectaculos cívicos são, fora de qualquer duvida, 
necessarios. Cumpre estimulal-os por todas as maneiras, e uma dellas é a revista militar. Que indica, porém, uma revista militar 
? Indica a força da organização do paiz, compraz o brio patriotico, tranqüiliza por um lado e anima por outro, offerece, em 
summa, ao povo o exemplo do trabalho e do preparo das classes armadas. Nesse quadro, o concurso das formaturas escolares 
é perfeitamente inócuo. As formaturas escolares nada representam. Por ellas não se póde nem adquirir a segurança de que o 
ensino seja bom. A única sensação que infundem é a do esforço das crianças, tocadas para a rua imperfeitamente alimentadas, 
vestidas com roupas de gala que aos Paes custaram muitas vezes dinheiro de que elles não dispunham." (p. 135)
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RIBEIRO, Benjamin Alves Este artigo é derivado do relatório apresentado pelo inspetor técnico do Departamento De Educação Física de São Paulo, 
Benjamin Alves Ribeiro e do assistente técnico de Educação Física da Diretoria Geral do Ensino, Fritjof Detthow. Este texto 
expõe o resultado da primeira parte do inquérito sobre as condições do ensino de ginástica nos Grupos Escolares do Estado.
O método de trabalho utilizado na pesquisa consistiu em um questionário a ser respondido pelos diretores das 51 escolas da 
Capital que participaram do trabalho e visitas feitas pelos pesquisadores às mesmas. O números de classes por instituição 
variou  de 10 a 69, assim como os períodos de funcionamento, que variaram de 2 a 4. O menor número de alunos por período 
foi 64 (3º período da Escola de Aplicação anexa à Escola Normal Feminina da Capital) até 1.116 (1º período do Grupo Escolar 
do Belenzinho). O autor informou que 5 escolas não puderam fornecer informações precisas no momento da pesquisa sobre a 
quantidade de alunos matriculados que possui, mas, nas outras 46 o valor total chega a 25.007 meninos e 24.406 meninas. Na 
maior parte das escolas, a aula de ginástica é ministrada na última parte do período e sua duração varia de 20 a 90 minutos. 
Estes exercícios, em 21 estabelecimentos, acontecem no galpões da própria instituição, em 29 escolas eles se dão no pátio 
(sem aparelhos para a prática da ginástica) e, no Instituto Pedagógico, estas aulas ocorrem em um salão próprio para educação 
física. 
Apenas 4 dos 51 grupos escolares tem chuveiro, e, mesmo assim, é um por grupo. Quanto aos cuidados higiênicos após as 
aulas, o autor revela : "Asseio manual, simplesmente". (p. 85) Com o estudo investigativo realizado por Ribeiro, foi possível 
descobrir que não é feita a classificação das crianças em concursos de robustez, assim como não há a predominância de 
ginástica médica, "especial para fracos" (p. 85), com exceção apenas de 2 escolas. A prática de tirar a medida antropométrica 
ocorre apenas em 3 instituições.  Os professores de ginástica não possuem habilitação para educação física, mas 26 tem 
vontade de aperfeiçoar-se no assunto. Quanto aos uniformes, há a seguinte observação : "Vestuário usado nas aulas de 
gymnastica, meninos e meninas - Não há traja especial para os exercícios physicos. Em alguns grupos o uniforme escolar é 
usado para esse fim". (p. 85)
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SILVA, Bayeux da Este artigo trata do "dia da árvore", que é comemorado em setembro, e sua importância para despertar a consciência ecológica 
nos alunos brasileiros.
�Nesta época do ano, todos os grupos escolares do Estado celebram a festa da árvore com cantos e hinos. Segundo Silva, 
todas as crianças gostam muito das comemorações e nunca faltam à escola neste dia. De acordo com o artigo, a Escola 
moderna tem de o poder de atuar no ânimo infantil, fazendo com que o aluno esteja feliz por estar estudando e tendo prazer em 
aprender. Esta escola deve ser um lugar agradável, com um ensino atraente, com " (...) aulas vivas, agradáveis e interessantes, 
despertando o enthusiasmo dos escolares, por aquillo que se lhes ensina". (p.22). E o melhor professor é aquele que tem a 
capacidade de comunicar à classe o amor ao trabalho, ao estudo, às ocupações sérias e proveitosas". ( p. 22 ) As festas 
escolares constituem um meio educativo muito bom, por isso o governo do Estado instituiu a festa das árvores, das aves e da 
bandeira. Estas comemorações fazem com que as crianças aprendam a respeitar elementos que tem um dia para festejar. O 
dia da árvore, por exemplo, faz com que a criança aprenda a respeitar as plantas e sua importância para a purificação do ar e 
conseqüentemente, a saúde das pessoas. " Nos centros de população intensa, em que os prédios se amontoam uns sobre os 
outros, onde, em um estreito recinto, se alojam muitos indivíduos, o ar vicia-se, corrompe-se, e inevitavelmente torna-se o 
depauperamento physico daquelles que o respiram", (p. 23), esta é a preocupação de Silva com a falta de preservação das 
plantas. Além disso ainda há a poluição causada pelo trânsito, que causa " (...) devastações nos organismos já debilitados por 
um sangue impuro, fraco, insuficiente, devido às hematoses imperfeitas".  (p.23) 
�O texto considera as cidades brasileiras atrasadas em matéria de higiene, em contraste com as cidades européias, que 
conservam e valorizam suas plantas e árvores. Se, no Brasil, todos plantassem árvores e cuidassem delas, diz Silva: "Seria 
quase a regeneração da raça, deixem-nos assim dizer, embora pareça exagero nosso". (p. 24) Desta forma, quando o país 
estiver repleto de árvores, acredita Silva, " (...) nossa raça só terá typos robustos, sãos e fortes, tonificados pela natureza do ar 
ambiente". (p.24) À escola cabe despertar a consciência das pessoas e dos governos quanto à conservação das matas, o que 
se conseguirá através da festa das árvores: "A criança crescerá amando a árvore e protegendo-a sempre." (p. 26).
�No que diz respeito ap uniforme escolar, encontramos um interessante diálogo: Ao alvorecer, salta o pequeno da cama e, a 
cantarolar e a assobiar, põe a casa em reboliço e não deixa mais ninguém dormir.
�- Mamãe, apromptou o meu uniforme?     
�- Mas passaste mal à noite e queres ir ao grupo?
- Não sinto mais nada, mamãezinha. Veja como estou fresquinho e bem disposto. Não posso perder a festa... Se a perdesse, é 
que ficaria mal e não me levantaria mais...
- Não digas isso, tolinho. Vais fazer uma grande asneira e podes piorar.
- Piorar? Nem pense nisso, mamãe. Vou acabar de curar-me, verá.
- Bem...bem... Não me opponho mais ao teu desejo... Porém, muito cuidado lá: não corras, não sues, não tomes muito sol.
- Estejas descansada, bôa mamãezinha. E minha farda?
- Está na commoda com o bonnet.
- Bravo! Bem passadinha, toda reluzente... Chic! E o bonnet?... Deixe-me experimentá-lo. (Deante do espelho) Hein?! Que 
tal?... Não tenho assim uns ares de militar? ... Aqui está um futuro soldado, um futuro defensor de nossa cara terra!
E o doentinho da véspera nada mais tem, A mãe admira-se da subta transformação e contempla-o desvanecida e encantada, a 
pensar no milagroso poder da escola moderna sobre o animo infantil". (p. 21 - 22).
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TOLEDO, Adalívia de O artigo aborda o objetivo da escola moderna no Brasil, que consiste no desenvolvimento sistemático e harmônico da criança. 
Para melhor explicitar o tema, a autora, que é professora, descreve algumas atividades que executou junto aos alunos na sala 
de aula.
Antigamente, diz Toledo, educar significava preparar as crianças para a vida do adulto. Com o advento da Escola Nova, educar 
passou a significar adaptar à vida, mas pelo desenvolvimento harmônico do educando. Se a escola tradicional formava a massa 
social, onde os alunos tinham de subordinar suas idéias às do professor, na escola moderna, o professor tem de subordinar 
seus ensinamentos ao interesse manifestado pelos alunos. "O ideal não é o acervo de conhecimentos, mas o 
deseenvolvimento da capacidades" (p. 72) diz a autora, que defende também como o conhecimento verdadeiro aquele 
elaborado pelo próprio aluno, único capaz de influir em sua conduta. Tudo que for ensinado na escola deverá partir do interesse 
do aluno. O educador deve estabelecer relações entre o que a criança traz para a escola com o que será ensinado. Por 
exemplo : "Pela observação dos seres vivos, terá a criança ocasião de estudar a higiene, o vestuário, a alimentação, o gênero 
de vida de cada povo a daí a observar sobre o clima, fauna, flora, condições de vida dos homens nas diferentes regiões do 
globo, ou seja, o estudo da geografia". (p. 74)
O ensino deve ser globalizado, sem que existam matérias separadas, mas abrangendo centros de interesse que possibilitem a 
observação, associação e expressão ao educando. Tal ensino não será passivo, mas sim bastante ativo e envolvente, de forma 
que a criança aprenda como se estivesse brincando. A autora define interesse como : "a comunhão do 'eu' com a idéia ou o 
objeto. O esforço sem interesse é inútil". (p. 75) A fim de colocar em prática a teoria da escola moderna, Toledo desenvolveu 
um projeto com seus alunos, a partir da atitude de uma aluna : "Uma menina, Elí, apresentou-se com uma boneca vestida com 
o uniforme usado pelas crianças. Estas mostraram-se interessadas pela boneca, sendo objeto de observação e palestra logo 
nos primeiros dias de aulas". (p. 76) O primeiro tema trabalhado no projeto foi "A boneca e sua casa". Nesta etapa a classe, 
que é mista, escolheu o nome da boneca : "Bebé", e passou a estudar como seria a sua higiene pessoal - cuidados como o 
corpo e a boca. "Comparávamos os indivíduos que tem e os que não tem cuidado com a boca, surgindo a necessidade da 
assistência dentária particular ou as vantagens da assistência dentária escolar, alta medida para as crianças que não podem 
fazer um exame particular". (p. 76) Ao professor, neste trabalho, coube difundir hábitos sadios entre os launos, a fim de que 
estes posam transmiti-los em casa. O segundo tema trabalhado foi "Vestuário de Bebé", quando as crianças organizaram um 
"Bazar das Crianças" para fazer roupinhas de boneca. O primeiro vestidinho foi feito de chita. Logo, a classe foi estudar do que 
era feita a chita e descobriu que era de algodão. Este passou a ser o terceiro tema abordado. Estudaram o plantio do algodão e 
sua utilidade. Quando um aluno perguntou : "Por que inventaram a roupa ? foi a pergunta formulada por uma criança, e tivemos 
de ir até os anti-diluvianos. A necessidade do vestuário como abrigo do frio e a natureza das ocupações deram origens às 
vestimentas de peles."(. 78)
Após o algodão, o tema foi o "Linho", que veste "Bebé" nos dias de calor; a "Seda", que a veste nos dias de festa e a "Lã" que a 
aquece do frio. Após estudar a roupa, Toledo passou a trabalhar a alimentação de "Bebé". Os exercícios de expressão física, 
manual e verbal são de grande valor na escola moderna. Quando a criança ainda não se expressa por meio da escrita, o 
desenho é de suma importância. Mas, para isso, ele deve ser livre, não sendo copiado de modelos fornecidos pelo professor. A 
leitura também é muito importante, desde que realizada por projetos. Queiroz dispensa  a cartilha, onde as crianças tem de se 
subordinar a assuntos estranhos ao interesse do momento. Os projetos deverão ser compostos de jogos e questionamentos 
entre professor e alunos, organizados em centros de interesse. Para tanto, o educador é o agente coordenador, que organiza as 
atividades ditadas pelas crianças, a fim de canalizar os interesses que possam divergir.
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VIOLIS, Andréa Neste artigo, Andréa Violis trata da educação no Japão. Tal país tem a escola como principal preocupação desde 1890, quando 
o Imperador Meiji decretou a "necessidade de instrução do povo". (p.402). Há quarenta anos, os japoneses procuram modificar 
e modernizar as escolas. " E os resultados conseguidos são surpreendentes, pondo-os, neste particular, no primeiro plano dos 
povos civilizados". (p.402) Este país possui dois por cento de analfabetos, tendo quarenta e cinco mil estabelecimentos de 
educação e atendendo a mais de doze milhões de alunos.
�A autora conta sua visita às escolas japonesas e o quanto ficou impressionada com a disciplina dos alunos e a adoração ao 
imperador japonês. Neste país, os estudantes comportam-se como soldados: desde a roupa, a disciplina, até a capacidade de 
comportar-se e dar ordens. "O Japão é a terra dos soldados e dos estudantes. Soldados que muito se parecem com 
estudantes, estudantes que parecem brincar de soldados". (p.402) Além da língua, da aritmética, da história e das ciências, é 
de extrema importância a educação moral. Esta tem como objetivo principal desenvolver a adoração ao imperador, à pátria, à 
família e as antepassados.
�À educação física também é dada muito valor, que é ministrada na escola, juntamente com a educação militar. Na educação 
física e na militar os alunos aprendem exercícios rítmicos, ginástica e muitos jogos, que contribuem para fortificar o corpo e 
corrigir seus defeitos.
�O método adotado na escola japonesa é o Dalton, "que impõe o contacto directo com a natureza e as instituições" (p.405) As 
instituições são museus e fábricas.
�Algumas vezes a autora refere-se ao uniforme escolar, como no seguintes trechos: "Sempre uniformizados: os rapazes 
envergando túnica preta com botões de metal amarello, cuja forma e cujas insígnias variam e que usarão até mesmo na 
universidade; as raparigas com trajes à marinheira e que foram desconhecidos por meninas de outr'ora: saia pregada muito 
curta, blusa azul marinho e branca no verão, ambas enfeitadas com grande gola azul-claro, cabellos curtos ou repartidos em 
duas pastas pretas, muito lisos e um pouco duros a cahirem sobre as espáduas, à moda alemã. Aliás, um traje encantador e 
que assenta no rosto muitas vezes irregular, mas tão suave e tão ingênuo, das japonezinhas". (p.402)    
�Sobre o uniforme da escola Pares, que é reservada aos filhos dos "grandes personagens japoneses" (p.403) "... trajando o 
uniforme de rigor, com a boina de suas companheiras, com o tope de seda preta nos cabellos cortados e levando no braço o 
"furoshiki carregado de livros"". ( p. 403 ) . Sobre uma escola de Tókio: "Nas paredes, ao centro, os retratos do imperador e da 
imperatriz, em um uniforme agaloado de official superior, outra em toilette européia, um tanto antiquada". (p. 403)
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