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Resumo 
 
 
 
 

Esta dissertação apresenta os resultados de uma investigação sobre 

as idéias dos colaboradores da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos 

(RBEP) a respeito da qualidade do ensino secundário no Brasil nos anos 1950. 

Tendo como fontes os artigos publicados entre 1952 e 1961 na seção Idéias e 

Debates deste importante periódico especializado, a pesquisa teve como 

objetivo destacar e analisar o que aí se apresenta a respeito da organização e 

do funcionamento da escola secundária - suas expectativas, interesses, 

orientações, seu funcionamento, métodos, conteúdos, sua clientela -  a fim de 

compreender quais, para os colaboradores deste periódico, eram os 

indicadores de sua qualidade e qual seria, então, o modelo ideal de escola 

secundária desejada 

O período estudado é marcado pelo crescimento significativo deste 

grau de ensino, direta ou indiretamente provocado pelo avanço das camadas 

médias sobre o sistema de ensino e pela intensa agitação que marca o 

ingresso do país na era de sociedade de massas. A hipótese que guiou a 

investigação é a de que esta nova conjuntura teria estimulado a intensificação 

do debate, tendo como tema principal a questão da qualidade do ensino e do 

modelo ideal de escola secundária para uma sociedade em mudança.  

Esta pesquisa permitiu realizar um mapeamento dos símbolos, dos 

elementos que supostamente perfazem o “padrão de qualidade” desse ramo do 

ensino médio no Brasil,  tomados aqui por meio dos discursos sobre ele, que a 

RBEP registra pela pena de seus colaborados. 
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Introdução 

 
 
 
O ensino secundário brasileiro nos anos 1950 e a questão da 

qualidade de ensino. 
 

 O interesse de pesquisar o ensino secundário surgiu dos debates 

instaurados no grupo de pesquisa do qual faço parte, Processos de 

internacionalização e nacionalização da cultura e da educação: construção da 

escola e fabricação do “homem novo”, liderado pela Profª Drª Mirian Jorge 

Warde e pelo Prof. Dr. Bruno Bontempi Jr. 

 Dentre os vários objetivos do projeto em questão, há que se destacar o 

interesse em estudar o ensino secundário “por meio de seus padrões 

configuradores” (Cf. Warde & Bontempi Jr, 2004, p. 03).  Warde e Bontempi 

Jr. demonstram que o tratamento do ensino secundário brasileiro, em trabalhos 

acadêmicos, durante um longo período, esteve preso à insígnia de ensino 

propedêutico para o nível superior, ao menos até a Revolução de 30: um marco 

histórico tradicionalmente indicado pelos trabalhos acadêmicos como “divisor 

de águas”. Segundo os autores do projeto, talvez por “hipertrofia de fontes 

legais e dos dados oficiais em face de outras modalidades de dados e 

informações”, ou por decorrência do “choque da experiência histórica com os 

modelos dos quais os autores são portadores” (p.03), o ensino secundário 

acabou, principalmente a partir dos anos 1950, sem receber um “reexame 

histórico” que permitisse o esclarecimento de certas zonas de sombra a 

respeito de sua configuração na educação brasileira.   

Essa análise abriu a possibilidade de iniciar uma pesquisa a respeito do 

ensino secundário, tendo como foco uma das questões mais recorrentes do 

universo dos assuntos educacionais: a qualidade de ensino. 

A opção por este foco justifica-se pelo fato de que, ao longo da história 

da educação, padrões de qualidade são criados e modificados, flexibilizados e 

substituídos. Uma incursão na história da educação brasileira no século XX 

permite perceber que nuances, na discussão da qualidade, acham-se 
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apegadas a conjunturas de diversas durações e, muitas vezes, a valores 

culturais de um determinado agrupamento social em determinado tempo e 

espaço.  

Mas, há elementos que estão constantemente presentes na regulação 

da qualidade de ensino, mesmo que se apresentem rearranjados em dado 

contexto histórico. A questão da “eficiência da escola”, como um indicativo de 

qualidade de ensino, é um exemplo de elemento duradouro na questão da 

qualidade de educação. Pode-se dizer que, no Brasil, a eficiência escolar teve 

vários formatos: seja a escola eficiente que serviria como agenciadora do 

progresso do país (a educação pouco eficaz era o “único problema nacional”), 

seja a escola eficiente para “republicanizar a República”; seja a escola eficiente 

para a “unidade da Pátria”; seja, ainda, a escola eficiente como sinônimo de 

desenvolvimento.  

Nesta pesquisa fez-se uma análise dos discursos dos educadores 

brasileiros dos anos 1950 publicados na RBEP - Revista Brasileira de Estudos 

Pedagógicos, a fim de apurar como eles avaliavam o ensino secundário oficial 

existente e o que propunham como padrão de qualidade para o seu “bom” 

funcionamento, e, a partir da análise deste corpo documental, compreender o 

quê, neste dado momento histórico e para este agrupamento de especialistas 

em educação, era considerado como ensino de qualidade, de excelência, 

passível de reprodução, fonte alimentadora da “boa educação”.  

Ao menos na memória das pessoas mais velhas, nos anos 1950, a 

escola dita “de qualidade“ era a escola pública. Era nela que se depositava a 

excelência do aprendizado, principalmente no nível secundário, de onde saía a 

elite mandatária mais qualificada. 

Por causa dessa escola e a seu favor foram travadas longas discussões 

nos jornais, na política, nos meios acadêmicos e intelectuais. Na escola 

residiam as mais altas expectativas para o desenvolvimento econômico, porque 

era a formadora, ordenadora, órgão essencial que nutria a nação com 

membros capacitados a operar, organizar, dirigir e governar. Era um veículo de 

ascensão social e concedia prestígio aos membros formados por ela, porque a 

seleção era um dado real, e somente “os mais aptos”, “mais preparados”, “mais 

abastados”, chegavam a concluí-la.  
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É intrigante perceber que, na memória dos mais velhos, tenha 

permanecido a idéia de que a escola pública era “a melhor escola”. Também é 

intrigante o fato de ela, progressivamente, ter perdido este posto. O que prende 

as pessoas a esta idéia? Uma memória coletiva? Uma tradição? Uma lenda?  

E se era melhor, em que era melhor? 

Apesar de citar a memória dos mais velhos, essa pesquisa não tem por 

interesse enveredar pela análise da memória, nem pelos relatos orais que 

expressam este discurso. Na verdade, isto foi apenas o desencadeador desta 

pesquisa. Aqui, não se tenta “comprovar” a existência de uma escola 

secundária de maior qualidade no passado, nem julgar se a melhor escola 

secundária era a “pública” ou a “privada”. Também não é objeto desse estudo 

procurar saber os motivos que prendem a memória de alguns indivíduos ao 

passado, na tentativa de entender a constituição do ensino secundário por 

meio da memória, a ponto de reconstruí-la como um universo arquitetado 

através da interpretação daquilo que os mais velhos recordam do passado. 

Pretende-se apenas compreender e trazer as posições a respeito da qualidade 

da escola secundária dos anos 1950, formuladas pelos educadores 

contemporâneos em um de seus fóruns de debate, a Revista Brasileira de 

Estudos Pedagógicos.  

 

1. A Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos 
 

Na sociedade brasileira dos anos 1950, várias vertentes de pensamento, 

além das esferas governamentais, estavam sendo constituídas e divulgadas na 

tentativa de estudar a “realidade do Brasil”1, cada uma com sua própria 

perspectiva educacional. Portanto, é importante destacar o universo político-

                                                 
1 Um exemplo é a Comissão Econômica para América Latina  (CEPAL). A  Cepal foi 
estabelecida pela resolução 106 (VI) do Conselho Econômico e Social de 25 de fevereiro de 
1948 e começou a funcionar no mesmo ano. “Pela resolução 1984/67, de 27 de julho de 1984, 
o Conselho decidiu que a Comissão passaria a se chamar Comissão Econômica para América 
Latina e Caribe.  A CEPAL é uma das cinco comissões regionais das Nações Unidas com sede 
é em Santiago do Chile. De acordo com o sítio da instituição, ela se formou para “contribuir 
para o desenvolvimento econômico da América Latina, coordenar as ações encaminhadas para 
a sua promoção e reforçar as relações econômicas dos países entre si e com as demais 
nações do mundo. Posteriormente, seu trabalho se ampliou aos países do Caribe e foi 
incorporado o objetivo de promover o desenvolvimento social.  Site Oficial da CEPAL – 
Disponível em www.eclac.cl , em 13 de junho de 2005, às 20h.  Segundo Freitas (2001, p. 30), 
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social do agrupamento que permeia as páginas da RBEP2, interpretando a sua 

singularidade.  

A RBEP já foi tratada em estudos acadêmicos tanto como fonte 

documental, quanto como objeto de pesquisa3 , e tem se afigurado como uma 

rica fonte de investigação, na medida em que reúne, em suas páginas, um 

bloco variado de personagens que pensava sobre a educação. Esses 

“personagens” serão aqui chamados de colaboradores da RBEP.  

Educadores famosos e conceituados deixaram suas impressões, suas 

marcas históricas nas páginas da RBEP. Jornalistas de diversos periódicos, 

preferencialmente do centro-sul, também deixaram seus registros. 

Conferências internacionais e documentos ligados a entidades supranacionais 

publicaram perspectivas sobre a educação em suas páginas. Portanto, RBEP é 

um veículo de idéias que abriga um debate extremamente rico sobre a 

educação brasileira. 

A RBEP é uma revista editada por um dos mais importantes órgãos 

ligados à Educação do país, senão o mais importante: O Instituto Nacional de 

Estudos Pedagógicos (Inep). É uma Revista publicada desde 1944, e até hoje 

continua sendo editada pelo mesmo órgão governamental, por cinqüenta anos 

sem interrupções, o que lhe confere uma continuidade editorial preciosa. A 

RBEP é um compêndio de artigos, leis, pensamentos, técnicas e atividades 

produzidas por vários órgãos do MEC e recolhidas pela divisão de 

Documentação e Informação Pedagógica4. É um extrato de toda a ordenação 

governamental que diz respeito à educação brasileira. Considerada por 

Fernando de Azevedo, quando da comemoração dos 25 anos de existência da 

revista, a “mais importante das revistas sobre educação da América Latina” 5 

(cf. Dantas, 2001, p. 182). 

                                                                                                                                               
“a CEPAL tornou-se bastante influente, graças ao prestígio alcançado pelas novas 
interpretações econômicas oferecidas por Raúl Prebish e Celso Furtado”.  
2 Essa pesquisa não se utiliza da RBEP como objeto de estudo, mas como fonte histórica. 
Apesar de, em alguns aspectos, a materialidade da revista ser utilizada como base de estudo, 
a pesquisa se apega à ideologia, ao conteúdo das idéias presentes na Revista.  
3 Inicialmente a RBEP foi chamada por dois outros títulos: Revista Nacional e Revista Brasileira 
de Educação (Cf. Saavedra, 1988, p. 42). 
4 Departamento ligado ao Inep, vinculado ao Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, tem 
por função recolher, arquivar e registrar os documentos, estudos e pesquisas produzidas pelos 
órgãos ligados à pesquisa educacional. 
5 Outras tribunas de opinião que “coadjuvavam os trabalhos dos centros”: Revista Educação e 
Ciências Sociais, Boletim Pesquisa e Planejamento do CRPE de São Paulo, [conduzido à 
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Destinou-se desde seus começos a publicar tudo o que pudesse 
interessar aos problemas educacionais – artigos doutrinários, de várias 
procedências, informações sobre reformas e realizações no país, 
reprodução em resumo ou por extenso, de trabalhos de interesse, 
publicados em jornais ou em outras revistas especializadas, leis e 
decretos federais e estaduais. (Azevedo apud Dantas, 2001, p. 182). 

 

Para Dantas (2001, p. 04), a RBEP foi fundada sob o princípio de 

política editorial do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (Inep) com a 

intenção de “introduzir as bases administrativas e pedagógicas aos sistemas 

de educação nos estados, a fim de organizar a educação nacional”. É, pois, 

uma fonte privilegiada de estudo, porque em suas páginas conflui um universo 

selecionado de pensadores, intelectuais, modelos pedagógicos, discussões 

históricas, leis, análises e críticas sobre as leis, histórico de acontecimentos e 

fatos relevantes para o cenário educacional. As análises que envolvem a 

conjuntura do momento da escrita são profundas, amplamente debatidas pelos 

articuladores, pesquisadores e convidados da RBEP.   

É certo que muitos autores de artigos da RBEP citam, indicam, 

reverberam inúmeras perspectivas sobre a qualidade do ensino no período 

estipulado. Com este trabalho, a busca se concentra no que parece delimitar 

uma qualidade de ensino dos anos 1950, a partir das perspectivas do grupo 

que orbitava as páginas de RBEP, que tentavam estabelecer alguns 

parâmetros que determinavam a “qualidade” de ensino no tempo proposto pela 

pesquisa.    

Como este agrupamento de educadores e intelectuais pensa a questão 

da qualidade da escola secundária? Haverá consenso? Se há, em torno de que 

assuntos foi possível organizar um bloco compacto de idéias? Se não há 

consenso, quais são as teses particulares e em que se expressam as 

                                                                                                                                               
época por Fernando de Azevedo] e publicações de porte editorial mais amplo, como a Revista 
Anhembi, quase que uma ‘parceira informal’ dos novos antropólogos, e a Revista Brasiliense”. 
(Freitas, 2001, p. 36). Outra Revista, que circulou entre 1950 e 1962, foi Atualidades 
Pedagógicas, voltada especialmente para a formação do professor do ensino secundário, uma 
das séries da Biblioteca Pedagógica Brasileira (composta por outras quatro variações editoriais: 
Literatura Infantil, Livros didáticos em geral, Iniciação Científica e Brasiliana) , editada pela 
Companhia Editora Nacional de propriedade do escritos Monteiro Lobato. Segundo Silva (2001, 
p. 19), a Atualidades Pedagógicas expressava uma opção político-pedagógico dos editores, 
“que tentavam produzir, particularmente no professorado do ensino secundário, a adesão a um 
projeto pedagógico”. Qual seja? Organizar um ensino pautado pelo apoio “explícito à ampliação 
e reforma do ensino secundário” (Silva, p. 94) 
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diferenças? Quais são os diferentes diagnósticos da realidade educacional da 

época e quais as reivindicações feitas em prol da qualidade do ensino 

secundário? 

Estas perguntas remetem o estudo, de modo inexorável, ao tema da 

“democratização” da escola secundária no Brasil, que está presente, até 

mesmo, nos fortes slogans de época: “Um Estado democrático não se mantém 

sem educação”, “O destino da República brasileira reside nas escolas”, é uma 

forma de “se evitar ditaduras tiranas” (Spósito, 1984, p. 128). Se a educação é 

tão importante para o país, como garantir a qualidade do ensino? Se é 

necessário ter “qualidade no ensino”, de que qualidade se estava falando? 

 

2. O Ensino secundário nos anos de 1950 
 

Em meio às mudanças históricas dos anos 1950, a legislação 

educacional funcionava por meio de um emaranhado de portarias e circulares, 

como se formasse um universo fragmentado de leis, adaptado e modificado às 

conveniências, às exigências, às mudanças da própria estrutura sociocultural 

brasileira. Ao longo da década de 1950, foram travadas grandes discussões 

sobre os caminhos educacionais do país, e conseqüentemente, dos valores da 

Educação para com estes caminhos. Mesmo assim, era a Lei Orgânica6que 

agia como ponto norteador da Educação nesse mesmo período, mantendo 

ainda o caráter de elite da educação secundária, e que esse fato teria sido 

“amenizado” diante da lei de Equivalência, quando esta abriu a possibilidade 

                                                 
6 Lei Orgânica do Ensino Secundário (Decreto-Lei nº. 4244/1942), lei organizada sob a batuta 
de Gustavo Capanema, ministro da Educação de Getúlio Vargas.  A lei, já conhecida entre os 
estudiosos da educação, fez com que o ensino secundário se tornasse um “corredor” de 
passagem para o ensino superior, visto que somente este curso permitia aos jovens, a 
automática entrada no nível superior. O ensino médio brasileiro possuía os níveis ginasial (4 
anos) e colegial (3 anos), divididos, nos seguintes cursos: ensino secundário, ensino industrial, 
ensino comercial, ensino rural e ensino normal, cada um deles regido por legislação particular.  
Com exceção ao ensino secundário, todos os outros cursos tinham “um fim em si”, e, portanto, 
fechavam as portas da universidade para os alunos que viessem a cumpri-los. Ao concluir 
esses cursos, os alunos já estariam aptos a ingressar no mercado de trabalho. Por isso, o 
ensino secundário era visto como um “corredor” porque permitia somente aos seus alunos, o 
ingresso no curso universitário, que à época era o Olimpo de alguns pouquíssimos 
privilegiados, já notoriamente conhecidos pela história da educação como as “personalidades 
condutoras”, graças ao termo cunhado pelo próprio ministro Capanema durante a exposição 
dos motivos da dita lei. 
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para os alunos dos outros ramos do ensino médio, além do secundário, 

pudessem adentrar as faculdades. 

 

Segundo Libânia Xavier (2001, p. 72), 

 
as mudanças introduzidas [nos anos 1950] nos meios de comunicação e 
na industrial e a conseqüente generalização do modelo urbano de vida, 
com as ilusões de progresso e com suas mazelas, ampliaram as 
expectativas de ascensão social pela educação. A formação de uma 
população marginal nas grandes cidades e a necessidade de sua 
integração à sociedade urbana e industrial imprimia à educação escolar 
não só o atributo de direito a todos, mas, sobretudo, o de necessidade de 
todos. 

 

 A autora defende que o crescimento urbano teria modificado as 

reivindicações da classe média, que passou a perceber, de maneira mais 

direta, a “relação entre o seu status e conhecimento”. A competição por status 

a fez concorrer maciçamente pelas oportunidades de ensino secundário e 

superior, a fim de viabilizar uma “mobilidade social vertical”, compreendida, 

dentre outros fatores, como uma conseqüência dos conhecimentos adquiridos 

nas instâncias descritas, que possibilitaria a participação dessa classe nas 

estruturas de poder. 

Werebe(1994) e Spósito (1984) concordam que teria havido, nos anos 

1950, uma expansão na rede secundária de ensino, graças às pressões das 

classes populares, o que aumentou a heterogeneidade da clientela escolar. 

Para Werebe (1994), entretanto, tal qual Xavier (2001), o ensino secundário 

atingia plenamente a classe média, especialmente a pequena burguesia, 

enquanto “a porcentagem de filhos das classes mais pobres neste ensino ainda 

era pequena” (1994, p. 156) Já Spósito (1984) argumenta que houve, no 

período, uma expansão indiscriminada de escolas secundárias mediante as 

pressões populares resultantes do crescimento demográfico urbano e que as 

classes populares já estariam reivindicando o seu espaço dentro dessa escola 

de elite.  

Tanto Werebe quanto Spósito concordam que o ensino secundário do 

período encerrava características próprias, que o diferenciavam do ensino 

elementar, posto que ele repousava no “espírito da seletividade” (Spósito,1984, 

p. 149), mantendo um caráter elitista, preparatório para a universidade, “pedra 

 7



angular do sistema escolar brasileiro”, um nível de ensino que encerrava em si 

o que havia de mais significativo em termos de seletividade. 

Para Werebe (1994), existia uma inadequação entre as demandas do 

período e currículo oficial (ainda regularizado pela Lei Orgânica). Segundo a 

autora, a inserção da racionalidade nos procedimentos educacionais fez a 

legislação do ministro Gustavo Capanema transformar-se, aos poucos, numa 

diretriz ultrapassada. Seu questionamento girava em torno da seguinte 

pergunta: como fazer funcionar, no cotidiano das escolas, uma educação que 

atendesse aos reclamos do país? 

O país tinha se modificado e, no entanto, a lei educacional continuava a 

mesma. Portanto, de acordo com o estudo de Werebe, uma legislação que 

bloqueava os caminhos para a Universidade, que se delimitava por 

estamentos, não funcionava adequadamente à estrutura social dos anos 1950. 

Primeiro porque, segundo a autora, havia um “descompasso’ entre os 

movimentos históricos nos anos 1950 e a Lei Orgânica, registro legal de uma 

ideologia histórica anterior ao período. Depois, porque o caráter excludente 

deste nível de ensino, apontada pelos dados estatísticos da época, não parecia 

viável num período em que se pensava a  “democratização” do ensino7.  

Silva (1967), por exemplo, aponta, que a partir de 1942, gerações de 

jovens brasileiros foram retidos ou evadiram da escola, retardando o processo 

de escolarização. Segundo ele, apenas 20% dos estudantes que ingressavam 

no ensino secundário terminavam os seus estudos sem passar por uma 

retenção ou um abandono da escola. Para ele, esse índice apresentava o 

“desajuste” entre o que era exigido na escola secundária e o despreparo das 

classes populares que adentravam esse ramo de ensino.  

Para Nunes (2000, p. 113), o modelo excludente do ensino médio não 

acontecia somente pelo currículo ou pelo papel do ensino, mas que o caráter 

“excludente” estava inserido no próprio funcionamento da sociedade. Segundo 

a pesquisadora, os estudos sobre o ensino secundário tendem a recair na 

“perspectiva das potencialidades da industrialização e seu impacto sobre o 

subdesenvolvimento” e, por essa perspectiva, são incapazes de olhar sob o 

ponto de vista dos excluídos.   

                                                 
7 Ao longo desta dissertação, discutem-se os efeitos da análise estatística para as 
determinações educacionais do período. 
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Para a pesquisadora, havia grandes contingentes urbanos que, não 

suportando a inflação e o congelamento salarial, constituíam “setores 

marginais”, responsáveis por superlotar as classes secundárias existentes, que 

buscavam uma forma de ascender socialmente. No campo, a pobreza das 

populações rurais não possibilitava o acesso à escola. Havia grandes 

disparidades regionais de concentração de alunos8.  Portanto, para Nunes 

(2000, p. 48), a taxa de 80% de alunos evadidos e repetentes revelava, muito 

além do “despreparo” dos jovens,  a “grave situação econômica de suas 

famílias”.  

De acordo com a historiografia aqui analisada, a inter-relação entre o 

crescimento urbano-industrial, a demanda da classe média por ascensão social 

usando o ensino secundário como via de acesso, as pressões exercidas sobre 

esse ensino e sobre política governamental, ou como esta mesma política, 

representada pelo Estado, farão repercutir, na educação, as mudanças sociais 

que se apresentavam no Brasil, eram discursos que, de uma forma ou de outra, 

circulavam em todos os outros debates do período.  

 Existia um diálogo entre o velho e o novo, entre as reminiscências do 

período Vargas/Capanema e o desenvolvimentismo de JK, entre a educação 

para as elites mandatárias, própria da estrutura apresentada na Lei Orgânica e 

a educação pragmática, compreensiva, voltada a todos, e cujas aptidões 

desenvolvidas seriam o principal fator de seleção. Desse modo, vale a pena 

perguntar se o ensino secundário do período se democratizou (porque se fazia 

urgente, e era moderno dar escola a todos) ou se degenerou (porque a 

expansão do ensino o enfraqueceu)? 

Alguns textos apresentados na bibliografia apontam para uma 

“memória compartilhada” de que, nos anos 1950, ao longo do processo de 

transformação do “Brasil dual”9, a escola pública foi perdendo o terreno da 

qualidade para a escola particular, à medida que se dava o procedimento de 

invasão das classes médias no ensino secundário.  

                                                 
8 A região sudeste possuía, em 1960, 60% da matrícula total do ensino secundário, 56,4% do 
total dos estabelecimentos do país, 43,76% da população total, 13,36% de matrícula média em 
relação a população adolescente (Nunes, 2000, p. 46). 
9 Trata-se das teses que consideram o processo de industrialização e urbanização do país, 
contendo o processo de duas sociedades contrapostas:  uma de aspecto colonial/ arcaica e 
rural, e outra urbana/industrial. O atraso e a modernidade em contraposição.  
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Anísio Teixeira (1955) considera este fato, de o ensino secundário se 

ampliar dando maiores possibilidades para a classe média, um processo 

“inevitável” e atesta que, a educação brasileira estava mudando, mas que não 

se tratava de perda de qualidade, mas somente de “modificação institucional” 

(Teixeira, 1955, p. 10). 

Anísio Teixeira (1955) se referia ao fato de a escola secundária estar 

perdendo o caráter elitista de educação clássica, que atendia a uma minoria 

mandatária, para se transformar numa escola popular, que a conduziria à 

“heterogeneidade”. Esse fator não significava que todos deveriam ser 

convertidos em “intelectuais”, mas que, dentre todos, alguns se sobressairiam, 

porque a “regra de ouro”, segundo o próprio Anísio Teixeira (1955, p. 11) era 

“educar pouco para educar bem”, para que, no fim, os mais aptos estivessem 

prontos ao “auto-didatismo”.  

De volta ao sentido original desta pesquisa, só que agora, remodelado 

às expectativas de um estudo histórico, permanece o questionamento: o que 

delimitava as fronteiras entre o funcionamento de escolas “boas” e escolas 

“ruins” nos anos 1950, mais precisamente, ao longo da década de 1950 até a 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases de 1961?   

O recorte temporal buscou estabelecer uma limitação muito mais 

ligada aos aspectos culturais do que aos aspectos meramente cronológicos ou 

marcos históricos tradicionais. Em face da constante indicação de que nos 

anos 1950 houve uma mudança na conduta educacional do país, e 

considerando alguns indicativos de que uma nova base ideológica educacional 

foi instalada no governo nos anos em que Anísio Teixeira foi diretor do Inep 

(Freitas, 2001, Nunes 2000, Gandini 1995, Saavedra, 1988), foi estabelecido, 

como período da pesquisa, a época em que a RBEP esteve sob sua 

orientação, fechando tal periodização no período que a historiografia aponta 

como “fechamento de um ciclo”10: o estabelecimento da Lei de Diretrizes e 

Bases que, pelo viés legal, poderia ser apontada como fim da Era Capanema, 

                                                 
10 Segundo Werebe (1963, p. 129) “a organização do ensino secundário foi bastante inovada 
com a Lei de Diretrizes e Bases, particularmente no que se refere ao currículo. Porém, a nova 
lei não impôs, como a antiga legislação, uma estrutura rígida e única para todas as escolas 
secundárias do país. Ao contrário, rompeu, definitivamente, com a padronização que vigorava 
neste ramo de ensino”. 
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posto que revogou os fundamentos das leis orgânicas. Portanto, o período 

deste estudo compreende os anos de 1952 a 1961.  

 

3. Procedimentos Metodológicos 

 
 Na RBEP, periódico especializado em educação, o tema da “qualidade 

de ensino” é constante, aparecendo ora de um modo genérico, ora como 

fundamento de artigos, possuindo, assim, um infindável número de referências 

e infinitas possibilidades de combinação com outras variáveis da educação. Já 

o ensino secundário é tratado como um particular nível de ensino, do que 

decorre ter sido objeto de uma boa quantidade de escritos, em que a questão 

da qualidade encontra-se diretamente implicada. 

 Assim, deu-se preferência aos artigos que tinham estampado em título a 

expressão “ensino secundário”, conforme os exemplos: “Uma batalha do 

ensino secundário paulista”;  “O ensino de português no curso secundário”;  

“Estruturação ideal do ensino secundário no Brasil” etc. Com este 

procedimento, foi possível delimitar a quantidade de textos a serem analisados, 

em favor da possibilidade de estudar a “qualidade de ensino” especificamente 

voltada para o “ensino secundário”.  

 Existe apenas uma pequena parcela do corpus documental que não 

seguiu este critério. Trata-se de textos cujos títulos evidenciavam a presença 

de alguns temas que se repetiam nos discursos sobre o ensino secundário, 

dentre os quais, “desenvolvimento”, “democracia”, “liberdade”.  No aspecto 

qualitativo, a inclusão de tais artigos foi enriquecedora, pois o tratamento 

desses temas dava destaque ao que os autores tinham como um 

aprofundamento filosófico do debate. No aspecto quantitativo, entretanto, tais 

textos não chegaram a contabilizar um montante expressivo, perfazendo um 

total de 6 textos, assim ordenados cronologicamente: Mensagem presidencial 

(Getúlio Vargas, 1952); Discurso de posse de Anísio Teixeira no Inep (Anísio 

Teixeira, 1952); Acerca do estudo eficiente (Rui Carrigton da Costa, 1953);  

Educação não é privilégio (Anísio Teixeira, 1956);  Educação para o 

desenvolvimento (Lourenço Filho, 1961) e Educação e o desenvolvimento 

(Anísio Teixeira, 1961).  
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 A presente pesquisa enfatiza os anos 1950. Entretanto, foi necessário 

“retornar” ao ano de fundação da RBEP, mais precisamente a 194411, 

procedimento que tem sua explicação à luz do objetivo anunciado deste 

trabalho, de dar destaque a um tema que se configurou, hipoteticamente, por 

meio da reordenação de  “novos”  e  “velhos”  significados.  

Por considerar que a constituição de padrões configuradores da 

“qualidade do ensino secundário nos anos 1950” não poderia ser uma 

discussão absolutamente nova, fez-se necessária uma incursão para tempos 

um pouco mais recuados, a fim de compreender, mais adequadamente, o tema 

central desta pesquisa. Foram trazidos à investigação outros textos relativos ao 

ensino secundário publicados na RBEP, mas em um período diverso. O 

trabalho com esses textos evidenciou a existência de um certo estilo narrativo 

escolanovista, que, nos anos seguintes, foi renovado. Esse entendimento 

acabou enriquecendo a discussão de “qualidade” nos limites teóricos 

estabelecidos na constituição do problema. 

Está-se falando de dois blocos temporais de textos, que aqui foram 

separados por meio de diagnósticos já estabelecidos por Gandini (1995) e 

Saavedra (1988). Essas pesquisadoras delinearam a periodização da RBEP 

segundo critérios analíticos, da forma como se segue. 

O primeiro bloco diz respeito, no âmbito de produção da RBEP, ao 

período que compreende a metade final dos anos 40, em que o Inep  foi 

dirigido por Lourenço Filho, e logo a seguir, por Murilo Braga. Na presente 

pesquisa, este período é chamado de primeira fase da RBEP.  

Saavedra (1988), ao estudar os “passos e descompassos” do Inep, 

acabou separando os períodos por gestões, considerando a gestão de 

Lourenço Filho e Murilo Braga como uma fase (1937-1952), e o período em 

que Anísio Teixeira esteve à frente do Instituto, entre 1952-1964, como um 

“segundo momento” do Inep. Para Gandini (1995, p. 15), em  “1952 Anísio 

Teixeira assumiu a direção da RBEP e então se inaugurou uma nova fase que 

se estendeu até 1964”.   Neste momento, pode considerar o produto editorial 

do Inep, que é a RBEP, em sua segunda fase. 

                                                 
11 O primeiro número da RBEP saiu em julho de 1944. 
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 Os dois “blocos” que foram diferenciados para o estudo da fonte devem 

ser entendidos como momentos históricos diferenciados, com seus respectivos 

autores. São momentos de funcionamento de um órgão público, permeados 

por situações concretas que lhes concedem uma propriedade particular. Ao 

mesmo tempo, não devem ser entendidos como blocos abruptamente 

separados pela cronologia, já que, de certa forma, são períodos históricos que 

se mesclam pela permanência do tema e de certas preocupações de fundo. Há 

se considerar, enfim, que esses dois blocos de textos são o universo 

documental estudado, fonte privilegiada da pesquisa. 

 Portanto, na primeira fase da RBEP, foram contados 21 artigos tendo o 

“ensino secundário” indicado no título. Na segunda fase, foram contados 27. 

Juntos contabilizam 48 artigos. Somados aos outros 6 artigos com temas 

diferenciados, já enunciados, foram contabilizados 54 artigos.  

Desses 54 textos, foi dada prioridade aos que foram publicados na 

seção Idéias e Debates, espécie de “cérebro do periódico”, ou seja, a parte 

mais intelectualizada. Também foi organizado um conjunto de textos 

publicados em outra seção da RBEP, “Através de Revistas e Jornais”, em que 

predominam artigos publicados em jornais e revistas educacionais 

especializadas, públicas ou empresariais. Preferencialmente, buscou-se 

pesquisar artigos que fossem resultados de trabalhos de órgãos ligados ao 

governo, e cujos artigos eram repassados para RBEP. Eventualmente, foram 

transpostos para a RBEP artigos de vários jornais brasileiros, sendo O Correio 

da Manhã o jornal preferencial. 

No primeiro capítulo, trata-se de expor o universo de produção de idéias 

da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Serão apresentadas as seções 

da RBEP, caracterizando as suas ordenações, seus fundamentos e seus 

principais objetivos, tentando diagnosticar os domínios intelectuais e os limites 

de atuação dos demais colaboradores, estabelecendo, assim, possíveis 

fronteiras de pensamento dentro das seções do periódico, a fim de perceber 

quais são os padrões utilizados pelos colaboradores na coordenação dos 

temas propostos.  Esse capítulo está dividido em duas partes. 

Na primeira, é discutida a relação da RBEP com o Estado, 

apresentando-a como um corpo técnico de divulgação do conhecimento 

produzido pelos órgãos educacionais estatais, portanto, de um ambiente ligado 
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à cúpula governamental. Essa parte dará ao leitor as características desse 

corpo especializado, definindo o periódico como uma arena específica de 

debates.  

Na segunda parte, são discutidos os “ambientes” da RBEP, procurando-

se demonstrar a existência de uma presumível hierarquia de seções e de 

funcionários. O objetivo, nesse capítulo, é evidenciar que o corpo de 

colaboradores era formado de uma rede de personagens muito variada, cujos 

objetivos, funções, cargos acabavam conferindo à RBEP, nos anos 1950, uma 

peculiar multiplicidade, pois esse corpo técnico, além de não ser fixo (haja vista 

as trocas de postos), não era homogêneo em seus pontos de vista e 

interesses.  

Com relação ao ambiente da RBEP, pode-se dizer que não era 

caracterizado pela homogeneidade, nem pela passividade dos pesquisadores 

que nela publicavam: alguns eram funcionários do governo, outros eram 

professores universitários, mas todos propunham políticas para o Estado, 

propunham uma ideologia para ele. Esses colaboradores possuíam uma 

bandeira de luta que poderia ser coesa na sua essência, mas não havia 

posicionamentos consensuais em muitos aspectos de seus discursos. 

Por fim, tendo apresentado o modo como foram construídas as 

referências de qualidade de ensino dentro do discurso da fonte, são 

apresentadas, nos capítulos seguintes, as principais características da 

qualidade de ensino idealizada, mediante um mapeamento crítico dos 

posicionamentos dos colaboradores quanto a essa questão. 

No capítulo II discute-se o que a RBEP acreditava ser o padrão de 

qualidade para o ensino secundário. Ou seja, após estabelecer qual era o 

universo dos colaboradores da RBEP, será discutido de qual “lugar”  eles 

retiraram, ou melhor, criaram, os “critérios” usados para a construção de um 

padrão de qualidade a ser adotado no ensino secundário. Nesse capítulo, 

discute-se a gênese desses critérios, quais eram os elementos fundamentais 

para a sua constituição e seu significado histórico.  

Por fim, no capítulo III, discute-se o que os colaboradores da RBEP, 

coerentes a seus próprios interesses e ideais, consideravam ser os parâmetros 

norteadores do bom ensino secundário. São apresentadas as referências 

fundamentais para o funcionamento de uma escola secundária de qualidade, 
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de acordo com lógica de seus idealizadores. Ou seja, nesse capítulo, está 

inserido o que os colaboradores de RBEP consideravam como indicadores de 

uma escola secundária de qualidade. 
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Capítulo 1 
 
 
 
Os colaboradores da Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos e suas seções especializadas  
 

 
1.  A arena intelectual – a RBEP e o Estado 
 
 

 A Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP) e seus 

colaboradores, nos anos 1950, deixaram registrada uma enormidade de 

escritos (teses, artigos, leis, documentação, resenhas etc.). Na RBEP, naquele 

período, os assuntos eram os mais variados: falava-se sobre a história do 

mundo, a contemporaneidade do mundo, contavam-se histórias de outras 

terras, apresentavam-se filósofos e educadores para o público brasileiro, 

inauguravam-se tendências educacionais, discutia-se o que deveria se 

transformar em lei, o que deveria ser banido da educação.  

 O agrupamento de colaboradores da RBEP era formado por pessoas de 

erudição, indivíduos bem informados e letrados, o que se percebe pelo teor de 

seus diálogos, das proposições em artigos, dos seminários que eram 

apresentados, cujos registros estão ali estampados como testemunhos de uma 

época.  

 Nos estudos acadêmicos posteriores aos anos 1950, é  comum ler que, 

na RBEP, estão inseridos trabalhos científicos de várias espécies, artigos e 

seminários com fundo filosófico (Freitas, 2001, Dantas, 2001, Gandini, 1995).  

Muito se fala também dos grandes intelectuais que exerceram, ali, uma função 

pública, como funcionários do Estado: Lourenço Filho e Anísio Teixeira, são os 

nomes mais famosos (Nunes, 2000, Carvalho 1998) 

 Segundo Dantas (2001) a RBEP, como órgão de divulgação das 

produções das instituições do governo, representou um plano governamental 

desde o período de fundação do Inep, em 1937.  De acordo com a 

pesquisadora, já havia diálogos entre Lourenço Filho, então diretor do Instituto, 

e o Ministério da Educação e Saúde, quando este foi reorganizado pela Lei nº 

378/37.  A pesquisadora afirma que tais planos já davam uma indicação do que 
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deveria ser essa possível publicação e quais os objetivos que ela deveria 

cumprir. 
 

Divulgar em todo país, os modernos princípios e as técnicas de 
educação; servir como órgão de debate dos grandes problemas da 
Educação Nacional; registrar o movimento geral com a súmula dos “atos 
e fatos de maior importância”, em cada mês ocorridos; constituir-se um 
repositório geral da legislação educacional, federal e estadual; refletir, por 
meio de notícias e comentários, o movimento da educação no mundo e 
principalmente nas Américas; concorrem em fim, por todos os meios para 
imprimir crescentes unidades de objetivos e de métodos ao pensamento 
pedagógico nacional, e para criar, tanto quanto possível, uma consciência 
pública esclarecida em matéria de educação (Plano de uma revista de 
cultura pedagógica, apud Dantas, 2001, p. 176). 

 

 A RBEP, desde seu germinal, tinha um objetivo muito claro:  ser órgão 

de divulgação dos princípios fundamentais e “mais modernos” da educação, 

para a criação de uma “consciência pública esclarecida”. A finalidade era 

explicar para o público leitor como funcionavam e deveriam ser aplicados os 

“princípios” educacionais. A RBEP deveria ser um “repositário geral”, que 

agregasse o que houvesse de mais interessante no movimento educacional 

mundial, mas acabou dando ênfase, principalmente aos trabalhos divulgados 

pelas Américas. Ela propunha, a uma “consciência esclarecida” os métodos 

mais modernos, que ela mesma divulgava. 

 Segundo Dantas (2001), Lourenço Filho expôs, para Gustavo 

Capanema, uma extensa descrição do que essa possível publicação deveria 

conter para suprir as finalidades do Inep: “um comentário inicial”; “quatro ou 

cinco artigos de colaboração”; “resultado de inquéritos, pesquisas e 

documentação estatística”; “orientação didática”; “transcrições” etc.  Sobre os 

“quatro ou cinco artigos de colaboração”, a autora completa: artigos “sempre 

solicitados e da mais alta qualidade, em que seriam expostos  idéias, doutrinas, 

debates,  estudo de história da educação nacional”. Esses artigos deveriam ter 

em torno de 40 a 50 páginas  (Dantas, 2001, p. 176). 

 No verso de sua página de abertura, em 1946, uma nota editorial da 

RBEP reiterava seus objetivos, suas intenções para com o seu público leitor e 

indicava a forma como estava graficamente concebida, relatando como ela 

deveria ser entendida no ambiente dos leitores. 

 

 17



Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, órgão dos estudos e 
pesquisas do Ministério da Educação e Saúde, publica-se sob a 
responsabilidade do Inep, e tem por fim expor e discutir questões gerais 
de pedagogia e, de modo especial, os problemas da vida educacional 
brasileira. Para isto, espera a congregar os estudiosos dos fatos 
educacionais no país, a refletir o pensamento do seu magistério. A 
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos publica artigos de 
colaboração sempre solicitada; registra a cada mês1, resultados de 
trabalhos realizados por diferentes órgãos do Ministério e dos 
Departamentos Estaduais de Educação; mantém seção bibliográfica 
dedicada aos estudos pedagógicos nacionais e estrangeiros. Tanto 
quanto possa, Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos deseja 
contribuir para a renovação científica do trabalho educativo e para a 
formação de uma esclarecida mentalidade pública em matéria de 
Educação (RBEP, 1946, nº 23). 

 

O que se percebe pela nota explicativa é que não somente a RBEP 

discutiria a vida educacional brasileira, tentando agregar profissionais da 

educação para “refletir o seu pensamento educacional”, mas  também, seria 

um dos veículos especializados em divulgar “resultados de trabalhos realizados 

por diferentes órgãos do Ministério e dos departamentos Estaduais de 

Educação”. Na nota da RBEP, está-se falando de mais um aparelho estatal, 

cujas estruturas, com fins educacionais, já estavam muito bem fundamentadas 

e diversificadas. E, ao que parece, os profissionais dos departamentos 

educacionais, quando se dedicavam “aos estudos pedagógicos”, não o faziam 

simplesmente para apoiar as decisões do governo. Segundo o expresso na 

nota acima, já existia uma rede de trabalho educacional (Ministério da 

educação e Saúde, Inep, órgãos do ministério e departamentos estaduais), de 

modo que fundamentar, neste caso, não significava meramente “dar apoio”, 

mas “dar base”.  

 

 Gandini (1995), ao pesquisar os Editoriais da RBEP entre 1944 a 1952, 

também aponta essa característica da RBEP, dizendo que ela  
 

                                                 
1 A RBEP seguiu com a proposta de ser editada todos os meses, o que aconteceu até a edição 
de nº 20, publicada em fevereiro de 1946. A partir de então, tornou-se uma publicação 
bimestral. Em janeiro de 1948, a RBEP passa a ser publicada trimestralmente. Isso se dá na 
edição de nº 32. Segundo Gandini (1995, p. 27), “a seleção dos artigos para publicação parece 
ter seguido a orientação de Lourenço Filho, uma vez que predominavam textos sobre 
psicologia e, principalmente, psicologia aplicada, características importantes do movimento 
escolanovista. Pode-se afirmar também que a ‘seleção’ talvez não seja o melhor termo. Em 
documento datado de 1952, Mílton de Andrade e Silva – chefe da RBEP desde 1947 – refere-
se a dificuldade de obtenção de artigos escritos especialmente para a RBEP, em relatório 
apresentado ao direto do Inep. Essa escassez levava à reprodução de artigos publicados em 
revistas estrangeiras, aulas, conferências e cursos realizados no Brasil“. 
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não se constituía em simples “órgão técnico”: era parte do aparelho do 
Estado no âmbito da educação, encarregado de propor e fundamentar 
“técnica e cientificamente” a política educacional do Estado Novo no 
momento em que se firmava o “ponto de vista nacional” na condução dos 
problemas pedagógicos brasileiros (Gandini, 1995, p. 24). 

 

Que a RBEP não constituía um “simples órgão técnico”, já está claro. 

Mas vale lembrar que as idéias propostas em suas páginas possuem uma 

história, elas foram criadas e embasadas por pessoas, que buscaram 

fundamentar os seus pensamentos diante do estudo e do pensamento de 

outros interlocutores.  

Quer dizer, as idéias escolhidas para o propósito de convencimento, os 

indivíduos que as selecionavam, os indivíduos produtores dessas tais 

proposições, a forma como eles se distribuíam nas páginas da RBEP, tudo isso 

aponta para o fato de que a fundação de uma “consciência esclarecida” não 

aconteceria por acaso. Os colaboradores de RBEP constituíam um corpo 

planejado, constituído dentro do Estado. Entender isso é de importância 

fundamental para esta análise.  

 

2. A Postura não ingênua dos profissionais da RBEP 
 

Para conceituar o “padrão de qualidade” dos profissionais de RBEP nos 

anos 1950, é necessário compreender as particularidades desse agrupamento, 

o ambiente em que está inserido, bem como os elementos que constituem 

esse histórico particular, já que é foi, entre eles, que se construíram os 

indicadores de qualidade educacional que interessam a esta pesquisa. 

Dantas (2001), referindo-se à subseção “Bibliografia”, da RBEP, informa 

qual é o destinatário do material em questão.  
 
Entre os destinatários estão professores de didática, psicologia e 
sociologia, professores e estudantes de escolas normais e das 
faculdades de educação, administradores de ensino, professores 
primários do Distrito Federal, e os serviços de orientação escolar (Dantas, 
2001, p, 192). 

 

No texto de contracapa da primeira edição da RBEP, o corpo editorial 

informa ao leitor que 
 
A Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, órgão de estudos e 
pesquisas do Ministério da Educação, publica-se sob a responsabilidade 
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do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, e tem por fim, expor e 
discutir questões gerais da pedagogia e, de modo especial, os problemas 
da vida educacional brasileira. Para isso, aspira congregar os estudiosos 
dos fatos educacionais do país, e a refletir o pensamento de seu 
magistério (RBEP, 1944, nº 2). 

 

 O público informado como destinatário, como se pode ver, era formado 

por um universo bem variado de profissionais. Segundo o documento, eram os 

profissionais capacitados para a atividade escolar (pedagogos, administradores 

escolares, serviços de orientação escolar); os profissionais que capacitavam 

este primeiro agrupamento (professores de magistério, professores das 

faculdades de educação e professores de didática); os alunos (de escolas 

normais e das faculdades de educação); e, por fim, um corpo de psicólogos e 

sociólogos que, nos anos 1950, já estavam integrados nas pesquisas sobre a 

educação. Ou seja, os “estudiosos dos fatos educacionais do país”, chamados 

para refletir o “pensamento do seu magistério”.   

 A RBEP destina-se a quem trabalha com a educação, que já está 

completamente organizada e racionalizada em cargos e funções. Percebe-se 

que cada profissional atuava com a sua especialização, e que o acúmulo de 

especializações já indicava o funcionamento de um grande aparato 

administrativo governamental, que legislava sobre essas funções, criava leis e 

departamentos que direcionavam a ética do seu trabalho. Eram, portanto, 

indivíduos especializados e capacitados para cumprir uma função social, o que 

resultava, conseqüentemente, na visão do aparelho organizado para cumprir 

essa função ordenadora, sobretudo, pelo local em que essa publicação se 

inseria: o topo do poder federal, mais ordenadamente inserida no corpo do 

poder executivo, já que o seu órgão central, o Inep, estava vinculado ao 

Ministério da Educação. O mesmo poder que centralizava as ordens públicas, 

que definiam o papel do Estado. Conforme Cunha (2002),  

 
O papel do Estado, nesse processo de ingresso na modernidade, seria 
o de garantir a eficiência e a produtividade do sistema, cuidados para 
que os “pontos de estrangulamento” fossem eliminados, daí a 
necessidade de um diagnóstico preciso, objetivo e racional da situação 
(Cunha, 2002, p. 128). 

 

Sobre a quantidade de profissionais preocupados com os “fatos 

educacionais”, a hipótese é a de que o Inep tinha por intenção utilizar a RBEP  

como divulgadora de métodos, utilizando o trabalho daqueles indivíduos que 
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liam suas matérias como movimento “multiplicador” dos debates educacionais 

e da lógica estratégica que a própria RBEP impunha: conceber um ideário 

educacional por meio da introdução de um novo significado de planejamento, 

utilizando-se do discurso de unidade pela novidade como estratégia para 

desarticular qualquer tipo de obstáculo a um plano geral de “Integração 

Nacional”.   

 

2.1 A relação da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos com o Estado 

 
Sobre a atuação do Estado, e sobre a política governamental específica 

para o ensino secundário, diz Lourenço Filho: 

 
Desde que o Estado tomou a seu cargo a organização do ensino 
médio, os problemas desses passaram a ser preocupação não apenas 
dos técnicos, ou pessoas nele diretamente interessada, mas também, 
dos próprios dirigentes e administradores dos interesses públicos, 
figurando em programas de política educacional ou política estatal 
(Lourenço Filho, 1946, p. 235). 

 

Nesse sentido, a Reforma Francisco Campos (1931), do mesmo modo 

que determinou uma coesão centralizadora no ensino, passou a dar coesão às 

instituições educacionais vinculadas ao Estado, ou passou a criar mais órgãos 

para esse fim. Certamente, o período do Estado Novo exacerbou esse 

comportamento, o que pode ser observado pela grande quantidade de leis 

educacionais feitas durante esse período.  

É possível observar que, em 1961, a idéia de “Estado” apresentada pela 

RBEP parece valorizar, cada vez mais, uma postura estatal que visasse à 

ordenação de coisas,  pois os colaboradores, no final dos anos 1950, eram 

bem claros ao definir as funções desse Estado: formulados de políticas, 

administrador de suas agências de poder, divulgador de propostas.  

A idéia de Estado que a RBEP divulgou nessa época era a de um 

Estado “relacional”, que mantinha “relação” com seus órgãos de governo e com 

o povo.  Jaime Abreu (1961), em artigo publicado na RBEP, dava-nos uma 

noção de Estado: 

 
(...) cabe ao Estado, no caso o poder político federal, formular os 
objetivos gerais da educação, não apenas para suas agências, como 
para as de outros grupos sociais aos quais reserva ele a prerrogativa 
de acrescentar objetivos outros, particulares, não colidentes com esses 
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objetivos gerais; porque o Estado, no regime representativo, é não 
apenas o procurador autorizado da necessidade do povo, como 
também é quem dispõe de meios e instrumentos para atendê-las; 
porque só o Estado tem condições de harmonizar interesses, de regra 
imediatos e restritos, de grupos particulares com amplos e longos 
interesses da comunidade e, igualmente, como estado democrático, 
tem o dever e o poder de garantir a independência da pesquisa e da 
transmissão da cultura. (Abreu, 1961, p. 09).  

 

Lourenço Filho, em 1961, encarou o Estado como “grande mantenedor 

público da escola média” (Lourenço Filho, 1961, p. 19).  

O grande “mantenedor público” dos direitos democráticos, também era o 

defensor das “necessidades do povo”, único que tinha qualificação suficiente 

para abastecer as necessidades deste povo, tentando “harmonizar” seus 

interesses.  Como “procurador autorizado” do povo, o Estado buscava 

estabelecer os objetivos para com suas “agências” e outros “grupos sociais”, 

garantindo, assim, o direito de transmissão da cultura. Dirigentes e 

administradores, relacionados aos técnicos e educadores, eram os 

articuladores da “política educacional ou política estatal”, que retornava ao 

povo como forma de abastecê-lo em sua necessidade.  

Segundo a RBEP, a educação brasileira era organizada pelo Estado.  

Este, por sua vez, organizava-se pela articulação unificada de legisladores, 

administradores, técnicos, agências de educação e outros “grupos sociais”, de 

forma a garantir a difusão da cultura e a democracia.  A RBEP identificava 

muito bem o Estado do qual ela, ao lado de outras agências educacionais, 

fazia parte e representava. Existia um locus educacional dentro do Estado e 

entre o Estado e esse locus de formadores, havia uma hierarquia vertical. 

Entretanto, essa hierarquia, era aparentemente quebrada quando os órgãos 

educacionais se pronunciavam como os responsáveis pelos métodos 

educacionais. Políticas educacionais e poder central estavam relacionados 

como conjuntos articuladores de políticas públicas voltadas à Educação, o que 

as tornavam políticas estatais.   

Portanto, quando se registrou, na contracapa da RBEP, que cabia “ao 

Estado, no caso o poder político federal, formular os objetivos gerais da 

educação, não apenas para suas agências, como para as de outros grupos 

sociais”, ao mesmo tempo em que “reserva ele a prerrogativa de acrescentar 

objetivos outros, particulares, não colidentes com esses objetivos gerais”, é 

possível identificar, claramente, os limites de uma política especificamente 
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construída por educadores por dentro do Estado, e de onde a política federal 

caminhava sem suas proposições. Mas, de qualquer forma, o Estado estava 

identificado. Não como uma “entidade” superior, sem sujeitos, mas como uma 

organização que funcionava por meio de um magnífico aparato de órgãos, 

agências, instâncias, preenchidas por pessoas, seres pensantes, gente que 

vivia e trabalhava, neste caso, para o governo. 

Em se tratando de educação e escolarização, neste período, o Estado 

ganha função estratégica: entender a realidade brasileira na sua diversidade, 

para poder, desta forma, organizar políticas públicas que seriam retornadas, ou 

ao menos pretendidas, para a sociedade previamente pesquisada e esmiuçada 

em suas diferenças.  Para tanto, existia um acúmulo de órgãos educacionais 

vinculados, cujo funcionamento, cada um em sua especificidade, acabou 

formando um agrupamento educacional dentro do Ministério da Educação.   

Nos anos em que Anísio Teixeira esteve à frente do Inep, a pesquisa 

educacional vivia em pleno período, denominado por Cunha (2002, p. 128) de 

a “apologia da planificação”, em que o papel do Estado era o nosso “ingresso 

na modernidade”. A necessidade de diagnósticos sobre o Brasil era crescente, 

não só na educação, mas em todo o processo que tocava aos interesses do 

Plano de Metas, nas “ameaças provindas de atitudes anti-democráticas”, 

“ideologias estranhas”,  (Cunha, 2002, p.129), a idéia de “bem-estar social”,  

que acabava por apresentar como projeto nacional, dar “relevância às 

diferenças”, para “conclamação de todos os Brasileiros à União” (Cunha, 2002, 

p. 131). 

É sob esse estado de coisas que os órgãos educacionais funcionavam. 

Existia um agrupamento formado por intelectuais, educadores e técnicos 

contratados, a fim de exercer a função de planejadores, organizadores das 

políticas públicas estatais voltadas para a Educação. É desse agrupamento de 

agências educacionais que saíam as diretrizes e conteúdos dos artigos 

divulgados na RBEP.   

Em meados dos anos 1950, esse agrupamento bifurcou-se em dois 

segmentos: o primeiro, das instituições de educação escolar, compreendidas 

pelo por Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (Inep) e por um dos seus 

órgãos internos, o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE). Este, 

por sua vez, subdividido em subsidiárias regionais, os Centros Regionais de 
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Pesquisas Educacionais. Já o segundo grupo compreendia os órgãos de 

administração especial, onde estavam agrupadas todas as diretorias de ensino, 

organizadas para as funções de caráter administrativo2.  

Portanto, a produção da RBEP não era meramente a divulgação das 

produções estudadas e pesquisadas por órgãos governamentais, 

estabelecendo diretrizes políticas para a Educação, mas atuava como um 

                                                 
2 Instituto Nacional de Pesquisas Pedagógicas (Inep) – Decreto-lei nº. 580 (30/julho/1938) – 
Fundado no governo de Getúlio Vargas, no Estado Novo, sob a batuta do Ministro Gustavo 
Capanema. Órgão destinado a pesquisas e demonstrações sobre os problemas do ensino; 
destinado a criar trabalhos originais sobre educação; recolher, sintetizar e divulgar trabalhos 
realizados nesta área; promover intercâmbios entre entidades públicas e privadas em prol da 
educação.  Em 1972, o Inep foi transformado em órgão autônomo, passando a ser denominado 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Com o advento da Nova República, 
em 1985, O Inepretornou a sua função básica de “assessoramento aos centros decisórios do 
Ministério da Educação”. Passou por imensas dificuldades no início do governo Collor, quando 
quase foi extinto. Nos anos 90, o Inep atuou como financiador de trabalhos acadêmicos. Em 
1997, foi  transformado em autarquia federal. Atualmente, reorganizou “os sistemas de 
levantamentos estatísticos e teve como eixo central de atividades as avaliações em 
praticamente todos os níveis educacionais”. Disponível: www.gov.br, em 12/02/2005, às 13h40. 
Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE) – Decreto-lei nº. 38.460 (28/dez/1955) – 
Instituído pelo Ministro Abgar Renault, foi idealizado por Anísio Teixeira, então diretor-geral do 
Inep, criado com intenção de integrar as atividades de pesquisa e documentação, para facilitar 
o trabalho de consulta, organização e posterior divulgação. Tendo por idéia fundar uma 
educação de bases científicas, associada ao intercâmbio entre pesquisadores nacionais e 
internacionais, envolvido com projetos da UNESCO, diz Xavier (2001, p. 83): “O CBPE se 
encaixa na perspectiva desenvolvimentista na medida em que constituiu como um centro de 
pesquisa de assessoria técnica para assuntos educacionais, visando promover a 
racionalização dos serviços ligados ao sistema oficial de ensino e tendo no planejamento o 
princípio básico de nortear a proposição e acompanhamento de projetos educacionais”. Com 
sede no Rio de Janeiro, tinha seus centros regionais em Recife, Salvador, São Paulo e Porto 
Alegre. O CBPE foi extinto em 1977. 
Diretorias de Ensino: Estavam ligadas à instância de administração especial. Eram diretorias: 
diretoria do ensino industrial, comercial, secundário e superior. Cada uma das diretorias 
possuía suas próprias ramificações de funcionamento. Fora as diretorias citadas, existia ainda 
o Departamento Nacional de Educação, responsável por outras divisões e o Serviço de 
Estatística da Educação e Cultura.  Dentro da Diretoria do Ensino Secundário (DESE) 
funcionavam: a Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário (CADES) 
(decreto-lei nº. 34.638 – 17/nov./1953) e as seguintes seções: seção de prédios e 
aparelhamento escolar; seção de pessoal docente e administrativo; seção de fiscalização da 
vida escolar; seção de orientação e assistência, seção de inspeção, serviços auxiliares e 
inspetorias seccionais. (Fonseca, 2004, p.96).  
A Diretoria do Ensino Secundário era um dos órgãos de Administração Especial, órgão de 
direção dentro do Ministério da Educação e Cultura. Estavam sob a responsabilidade deste 
órgão as seguintes seções: seção de caráter técnico administrativo e a CADES. As seções de 
caráter técnico administrativo eram seção de prédios e aparelhamento escolar; seção de 
pessoal docente e administrativo; seção de fiscalização da vida escolar; seção de orientação e 
assistência; seção de inspeção federal; serviços auxiliares e inspetorias seccionais. (RBEP, 
1960, p. 180).  
A CADES, campanha idealizada pelo prof. Armando Hildebrand, tinha por objetivo modernizar 
o ensino secundário no país, “atuando diretamente com diretores, inspetores, orientadores 
educacionais, professores, secretários, buscando aperfeiçoá-los e através deles, chegando aos 
alunos; preocupando-se com o equipamento escolar; publicando artigos referentes às diversas 
disciplinas do currículo do ensino secundário, além de monografia didática especial, a CADES 
teve uma benéfica repercussão no ensino secundário em termos de melhoria do processo de 
ensino-aprendizagem”, (Fávero, 2002, p. 416).  
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registro dos possíveis ditames do governo feito pelas pessoas que, de fato, se 

articulavam para que fossem estabelecidas diretrizes governamentais. Um 

registro humano, não de normas pré-estabelecidas por um Estado superior que 

ditava regras, mas de um grupo que recebia aval do Estado, sua chancela, 

para que ali fosse produzido o conhecimento e as ordenações em nome dele, 

para finalmente chegar às páginas da RBEP  como um bem público, modelar, a 

ser publicado. 

Os colaboradores da RBEP, por este motivo, não eram meros 

divulgadores, justificadores de idealizações do campo administrativo ou 

legislativo. Os diretores-gerais e os tecnocratas não estavam ali, simplesmente, 

para representar um enredo já acabado. O trabalho deles era, exatamente, 

fazer do governo uma instituição funcional. Na verdade, como intelectuais e 

técnicos, esses colaboradores foram os articuladores de uma política 

educacional, na medida em que eram colocados estrategicamente em postos 

de trabalhos ligados às direções e atuando para o funcionamento das 

entidades voltadas para a pesquisa, de modo que o levantamento de dados e a 

proposição de um ideal de país ligavam-se aos acontecimentos do país.  

 
O desenvolvimento dos trabalhos de investigação, muitos dos quais têm 
servido para a fundamentação de importantes atos legislativos e decisões 
ministeriais, como também à orientação de reformas, ou à organização 
de novos serviços educacionais nos estados e territórios, evidencia que 
um órgão dessa natureza tem a possibilidade de esclarecer, cada vez 
mais, as atividades de organização pedagógica do país, em estudos 
objetivos, concorrendo, a um tempo, para mais seguros resultados e para 
maior espírito de unidade da educação nacional, sem os males advindos 
de estreita centralização administrativa (RBEP, 1945, p. 135). 

 

Esse grupo de intelectuais e técnicos estava politicamente engajado, 

posicionado historicamente para construir uma ideologia. Deve ser visto como 

uma categoria organizada de ideólogos que servia a fins governamentais. Esse 

grupo se apresentava como defensores de uma ideologia dominante, mas seus 

passos não eram determinados de forma suprema, como atitudes de um plano 

conspiratório de um grupo ligado ao poder. Não era essa a hegemonia cultural 

que se instala nas instâncias de poder. Também não devem ser vistos como 

seres que se “vendiam” ou eram “marionetes” de uma cultura superior 

onisciente que seria o Estado racionalizado. 
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Antes, deve-se pensar que a organização de um Estado planejado é uma 

discussão que tem uma classe dominante como atriz principal, seja dentro do 

governo, seja em outras instâncias político-sociais, mas que não deve ser visto, 

tão somente, como somatória das ordenações pré-combinadas daqueles que 

detém o monopólio da força.  

 

2.2. O Ambiente da RBEP 

 
Internamente, a RBEP não será formada por um agrupamento de 

colaboradores como um corpo absolutamente coeso, como se todos fossem 

uma massa uniformizada, organizada por um bloco uníssono. A própria 

organização da publicação possui mecanismos para diferenciação das pessoas 

e dos discursos. Agindo assim, eram estabelecidos graus hierarquizados de 

conduta interna, a exemplo da apresentação, com maior ou menor ênfase, de 

um dado assunto, tema ou colaborador.  

Para Dantas (2002), a RBEP pode ser caracterizada em três partes: a 

primeira, representada pelo “Editorial” e a seção “Idéias e Debates”, espaço 

que, segundo a autora, era “dedicado ao anúncio das posições políticas do 

governo e à publicação de textos de caráter doutrinário”. A segunda parte, 

dedicada ao “arrolamento dos fatos que marcam a educação no país e no 

exterior”, dizia respeito à “Vida educacional”. Na última seção, estavam 

condensadas as partes de “Documentações” e “Atos Oficiais” (Dantas, 2002, 

p.185). 

A seção “Idéias e Debates” era a seção dos colaboradores, ligados às 

universidades e membros de uma elite educacional do país, ou seja, um grupo 

que possui longo cabedal de conhecimento, um histórico dentro dos meios 

acadêmicos. Nessa seção, eram agregados os textos de maior destaque. 

Representava o primeiro departamento da RBEP, logo após o Editorial, onde 

estavam expostas as principais discussões sobre as tendências educacionais 

mais pertinentes ao momento. A Revista, eventualmente, era concebida de 

forma a estar organizada em “módulos temáticos”3. Agindo assim, a estratégia 

                                                 
3 Por exemplo, a RBEP, de nº. 34, publicada em 1948. O conteúdo da Revista versa sobre 
como perceber e desenvolver a eficiência produtiva de um aluno por meio de diagnósticos 
técnico-científicos, num tipo de escola que, naquele momento, atendia a um maior número de 
pessoas. Na seção “Idéias e Debates”, Murilo Braga (então diretor do Inep), fala sobre a 
Qualidade fidedigna dos testes coletivos de inteligência (RBEP, 1948, p.05); Rui Carrington da 

 26



editorial era agregar, em um só número, vários textos, vistos de diferentes 

formas, sobre um mesmo assunto.  

Em Idéias e Debates existiam artigos solicitados, textos transcritos de 

outras revistas, nacionais ou estrangeiras, boletins de órgãos e entidades 

supranacionais, discursos de políticos, autoridades e, até mesmo, muito 

especialmente, réquiem, quando se prestava uma homenagem para algum 

célebre extinto da área educacional. 

Nessa seção, os colaboradores, quando publicavam algum trabalho na 

RBEP, normalmente eram apresentados por sua posição dentro do governo e 

pelo cargo que ocupavam na administração federal. Caso não fosse 

funcionário do governo, o colaborador era apresentado por titulação 

universitária. Muitas vezes, o artigo era assinado por algum órgão, ou 

instituições brasileiras não governamentais ou entidades supranacionais, a 

exemplo do caso da União Pan Americana4. Nesse caso, eram citados os 

nomes de quem escrevia ou o departamento de origem do documento.  

 

                                                                                                                                               
Costa (professor do Liceu Sá Miranda de Portugal) pergunta: Quociente de Inteligência de 
Stern ou constante pessoal de Heins? (RBEP, 1948, p.39); Guy M. Wilson e Fay Burgess, 
escrevendo para The Jornal of Educational of Psychology, explica sobre o Quebra cabeça “B” 
como teste de capacidade (RBEP, 1948, p. 140); a professora Helena Antipoff (do 
Departamento Nacional da Criança e colaboradora da RBEP), fala sobre o Teste da redação 
(RBEP, 1948, p. 148); Warren G. Findeay (escrevendo na Review os Educational Research) 
discute a Medida do Crescimento Psico-educacional (RBEP, 1948,p. 194); e, por fim, Cíntia 
Miranda de Menezes (do Instituto de Seleção e Orientação Profissional) escreve sobre o Psico-
diagnóstico miocinético. (RBEP, 1948, p. 198).  Já a seção “Documentação”, nesta mesma 
edição, apresenta os testes de personalidade do exército norte-americano. 
4 Em 30 de abril de 1948, durante a Nona Conferência Internacional de Estados Americanos, 
celebrada em Bogotá, Colômbia, 21 países latino-americanos acordaram a criação de uma 
organização que agrupasse as nações desse Continente. Desde então, transcorreram 50 anos 
e a Organização dos Estados Americanos (OEA) segue cumprindo os objetivos e propósitos 
traçados em sua fundação. Embora o ano de 1948 tenha marcado o início da Organização, é 
importante destacar que esta tem seu antecedente em 1889, quando foi realizada uma 
Conferência com representantes de 18 repúblicas latino-americanas, em Washington. Ao 
término da mesma, em 14 de abril, os participantes criaram o Escritório das Repúblicas 
Americanas, com o objetivo de intercambiar informações comerciais e fundaram a Biblioteca 
Cristóvão Colombo, que seria depositária da literatura gerada em cada nação da Organização, 
funcionando como um verdadeiro cadinho do pensamento interamericano. No início deste 
século, em 1913, o Escritório das Repúblicas Americanas se transformou em União Pan-
americana, com sede permanente em Washington. A cada cinco anos, excetuando-se os 
períodos das duas guerras mundiais, os países membros se reuniram para celebrar a 
conferência interamericana, na qual se consideravam as proposições dos diferentes países, 
revisava-se o trabalho do secretariado e adotavam-se resoluções que se transformariam nos 
alicerces de uma legislação internacional. Estas conferências permitiram a criação de um foro 
na qual se estabeleceram as convenções legais e os acordos concernentes a uma economia 
interamericana. Disponível em www.esg.org/publicações (site da Escola Superior de Guerra), 
em 09/02/2005, às 15h.  
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Por exemplo, em uma palestra, proferida em 1955, diante dos 

inspetores de ensino em São Paulo5, o Diretor do Inep, Anísio Teixeira indicou 

que o ensino secundário deveria abandonar o caráter propedêutico para se 

tornar “continuidade da escola primária popular”; uma escola ao estilo 

“pluralista” norte-americano; capaz de “formar pelas aptidões e capacidades”; 

de entender o “desenvolvimento institucional” pelo qual a educação brasileira 

estava passando; de dar “novo senso de direitos” para aqueles que “almejam 

ascensão social”; ofertar educação “generalizada” para o povo, dado o 

processo “inevitável” das transformações sociais e da “aceleração” da 

civilização tecnológica  (Teixeira, 1955, p. 04). 

Tais considerações foram publicadas na seção Idéias e Debates da 

RBEP, e indicam as transformações pelas quais passava o ensino secundário 

do período. A palestra dava indicações sobre como deveria se comportar um 

inspetor diante das transformações do país e quais argumentos seriam 

suficientes e eficazes frente às críticas e questionamentos que a sociedade 

estaria fazendo por conta das modificações encetadas pelo governo. Anísio 

Teixeira (1955) deixava claro que o mundo e a história já não mais permitiam 

confundir ensino de qualidade com ensino de elite e que, diante das mudanças 

históricas, o ensino de qualidade deveria se voltar para o povo de forma 

“prática”, “utilitária”, “pluralista”, visando a buscar uma “compreensão mais 

perfeita da cultura de nossa época”.  

Nesse artigo, o educador baiano trata, com muita desenvoltura, de 

democracia e das modificações estruturais do período em que se estava 

vivendo,  relacionando os fatos aos assuntos do passado, volvendo a idéia 

                                                 
5 “O controle realizado pelo Ministério da Educação é feito por intermédio de seu sistema de 
inspeção, coordenado pelas Inspetorias Seccionais, localizadas nos centros principais do 
território nacional. Essas inspetorias foram criadas pela Portaria nº 134, de 1954, que assim 
determinou: ‘Art. 1º A fim de descentralizar os serviços de inspeção do ensino secundário e 
torná-los mais atuantes, sem prejuízo da unidade de orientação, fica a Diretoria de Ensino 
Secundário, com sede no Distrito Federal, nas capitais dos estados ou em cidades que, pela 
sua posição geográfica, forem consideradas pontos de mais fácil e rápido acesso para os 
municípios que constituírem a respectiva área da inspeção.” Segundo Werebe (1963), a criação 
das inspetorias teve caráter descentralizador, aliviando o trabalho do Ministério da Educação. O 
serviço de inspetoria se restringiu, segundo a pesquisadora, a “fiscalizar a aplicação das leis e 
decretos que regulam o ensino”. Normalmente as visitas dos inspetores nas escolas cumpriam 
uma atividade puramente formal, porque era muito comum haver prédios em “péssimas 
condições” e de “idoneidade moral duvidosa” que funcionavam normalmente (Werebe, 1963, p. 
138). “A função fiscalizadora nunca foi desempenhada de maneira plenamente satisfatória, tais 
as fraudes verificadas nas pequenas e nas grandes coisas” (Werebe, 1963, p. 137). 
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articulada para o futuro, convencendo outros educadores de que o processo de 

transformação institucional pelo qual o Brasil estava passando não cessaria.  

Quando a RBEP divulgava, em forma de artigos, e expunha questões 

“gerais de pedagogia e, de modo especial, os problemas da vida educacional 

brasileira”; aspirava “a congregar os estudiosos dos fatos educacionais no país, 

a refletir o pensamento do seu magistério”; e publicava “artigos de colaboração 

sempre solicitada”, ela o fazia na seção Idéias e Debates.    

Com isso, o leitor se munia das condições intelectuais, acadêmicas, e, 

indiretamente, sociais, de quem escrevia, e qual entidade ou grupo 

representava. Tal indicativo nos sugere que, desta forma, o corpo diretor da 

Revista tanto ratificava os argumentos dos textos (porque eles eram escritos 

por pessoas de “idoneidade” intelectual e acadêmica), quanto reforçava a sua 

condição doutrinária, pois na medida em que publicava opiniões advindas de 

entidades e pessoas com renome, revigorava o pensamento, divulgando-o 

como a “possibilidade mais correta” 6.  

“Idéias e Debates” era o cérebro da RBEP. Os elementos que perfazem 

o padrão de qualidade da escola eram essencialmente discutidos nesse 

departamento, seja por meio de apresentação de “tendências educacional”, 

seja apresentando o mais “novo pensamento” adquirido no estrangeiro.  Este 

aparece como resultado de contatos no campo universitário, ou por relação 

política entre membros de órgãos brasileiros e estudiosos dos veículos 

internacionais.  Eram essas manifestações, criadas num universo intelectual 

amplo, que acabavam repercutindo nas páginas de RBEP, determinando um 

caráter para o ramo do ensino secundário. Pode-se dizer que a seção em 

questão era o ambiente onde se manifestavam os grandes debates e de onde 

partiam os elementos “doutrinários” para a formação de uma “mentalidade 

pública”.  

Essa seção é, preferencialmente, a base documental por meio da qual, 

estão sendo tomados os elementos fundamentais para o entendimento do 

pensamento sobre a qualidade de ensino nos anos 1950.  

Através de Revistas e Jornais (ARJ), era a seção da RBEP onde eram 

publicadas análises de outros veículos de comunicação.  Esses veículos 

                                                 
6 É, de fato, muito difícil observar na RBEP, algum artigo que critique ou se oponha ao que a 
seção “Idéias e Debates” propunha. A ausência de tais artigos demonstra que a RBEP, apesar 
de não o admitir, procurava evitar criar qualquer tipo de ambivalência ou contradição.  
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podem ser ou não publicações educacionais, pois muitas vezes os textos eram 

materiais transcritos de jornais diários. Nessa área, eram aglomerados os 

materiais jornalísticos que o corpo editorial da Revista considerava relevante. 

Duas seções, que não são parte integrante desta pesquisa, devem ainda 

ser mencionadas, para que se esclareçam os limites e fronteiras entre as 

seções: Vida Educacional e Documentação.  

Em Vida Educacional, são encontrados estudos sobre o cotidiano 

escolar: aconselhamento para professores e pais, atividades escolares, rotina 

escolar, inspeção de escolas, índice de cursos, anúncios etc. 

Por fim, a seção Documentação que, como o próprio nome diz, procedia 

à análise de documentos. Poderia ser um balanço do que estava acontecendo 

no mundo, de forma a dar exemplos de outras culturas e o funcionamento de 

suas escolas; poderia apresentar uma lei para ser discutida ou mesmo a 

transcrição de documentos famosos da história educacional brasileira, como 

por exemplo, “O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, escrito em 1932 

e republicado nas páginas da Revista no ato de comemoração dos 25 anos do 

documento. 

 

2.3. Teor geral das duas seções em análise: Idéias e Debates e Através de 

Revistas e Jornais. 

 
Os colaboradores que escreviam para RBEP, nos anos 1950, possuíam 

um “modelo” de escola de qualidade e esse modelo era defendido com 

extrema veemência. É possível perceber isso pelo teor das palestras 

posteriormente transcritas para a Revista. Algumas palestras eram proferidas 

de forma aparentemente acalorada e, normalmente, rebatiam críticas que se 

opunham ao modelo proposto por eles, como por exemplo:    

 “Aprender ou perecer – eis a fórmula atualizada do preceito de Euclides 

da Cunha – que deve ter vigência em nosso país” (Renault, 1959, p.13); “o 

ensino secundário brasileiro está longe de desempenhar a sua verdadeira 

missão”  (Rovai, 1957, p. 226). 

 
Grande óbice a vencer: não existe segregação na vida real. Nela, 
inteligentes e não inteligentes convivem a toda hora, não raro 
dependentes uns dos outros no trabalho e em outras atividades. Ora, a 
boa convivência está umbilicalmente presa à finalidade essencial da 
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educação secundária. Logo a escola deve refletir a vida real, precisaria, 
adotando o sistema de classes selecionadas, instituir atividades extra-
curriculares (grêmios, clubes, grupos de trabalho, etc.), nas quais a 
segregação desaparecesse. Isso é possível e desejável  (Rovai, 1958, 
p. 135). 

 

Os colaboradores de RBEP depositavam confiança em uma crença: a 

de que era possível transformar um país por meio da educação. Eles eram tão 

fiéis a essa proposta que é possível, lendo a Revista, deparar-se com a idéia 

de que não “existe segregação no mundo real”, e que inexistência de 

segregação real pode se refletir, na escola, como uma estratégia educacional. 

Os colaboradores de RBEP construíam uma metodologia para a escola e 

divulgavam quais os melhores caminhos para que tal empreendimento fosse, 

no mínimo, uma idéia viável.  

É possível dizer que, no plano da idéias, existe, nos artigos da Revista, 

um teor concentrado, uma espécie de malte ideológico, que condensa os 

principais padrões de análise que repercutiam nos meios acadêmicos, 

estudiosos de uma “realidade”, no sentido de encaminhar o modelo “mais 

correto” de uma escola secundária de boa qualidade.   

A esse conjunto de pensamentos dá-se o nome de lógica.  A lógica , da 

forma como está sendo entendia, estava tanto nos assuntos publicados em 

Idéias e Debates, fonte privilegiada deste estudo, quanto nas publicações 

remetidas pelos jornais e revistas outras. 

Diferente dessa lógica, era o conjunto de estratégias para que os 

aspectos lógicos fossem colocados em prática. Esse segundo ponto será 

chamado de logística.  A logística também estava presente em todos os artigos 

lidos,  independente da seção em que se encerravam.  Entretanto, é correto 

dizer que, nos artigos, toda a logística está permeada pela lógica principal, que 

é a idealização primeira, embora a recíproca não seja verdadeira.  

O certo é que, na RBEP, existia o ambiente em que estavam 

circunscritos os aspectos lógicos dos pensamentos (aqueles que se 

apresentavam como dependentes de um estudo aprofundado, fruto de 

pesquisas científicas). Esse ambiente era certamente a seção Idéias e 

Debates. Como já foi afirmado, esse era um ambiente formado 

predominantemente por professores universitários,  intelectuais de renome e, 

eventualmente, técnicos e funcionários do Inep. Não existia espaço para 
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“aventureiros”.  Esse é o terreno da lógica.  É nessa lógica que se desvenda o 

objeto do presente estudo7.     

Em outro setor da RBEP, o tom dominante modifica-se.  

Os artigos de Através de Revistas e Jornais eram relativamente curtos e 

não havia a preocupação em fazer “maiores apresentações”. Helena Antipoff, 

Geraldo Bastos e Silva e Gildásio Amado8 escreveram para outras revistas e 

tiveram os seus respectivos artigos transcritos nessa seção.  

Nessa mesma seção, em alguns casos, o assunto era apresentado de 

forma pouco elaborada, em um local aparentemente desprestigiado, nas partes 

finais da RBEP. O leitor também se deparava com assuntos variados, mas, 

diferentemente da outra seção do periódico, não se tratavam de assuntos de 

fundo filosófico, que se ocupassem em aprofundar temas sobre uma base 

científica.  

Os principais assuntos diziam respeito às estratégias para o bom 

funcionamento da escola, mas não parece haver questionamentos ou críticas 

profundas às bases teóricas em que estavam amparadas pelo “cérebro” da 

RBEP.  Em Através de Revistas e Jornais não haviam artigos que 

contradissessem as posturas centrais da RBEP9.  

Na seção Através de Revistas e Jornais, percebe-se que a preocupação 

era anunciar o veículo de onde foi transcrito o artigo, e não, necessariamente, 

a titulação ou profissão de seu autor. Agindo assim, a Revista aloca em um 

mesmo universo uma gama variada de observadores dos fatos, sem sentir a 

                                                 
7 Para ver quadro geral de todos os autores de artigos, colaboradores de RBEP, lidos, para 
esta pesquisa, em Idéias e Debates, ver quadros 1.1 e 1.2, nos anexos desta dissertação, p.p. 
164-165. 
8 Helena Antipoff – Nasceu em Grodno (Rússia). Obteve diploma do ensino normal em São 
Petesburgo.  Entre 1944 e 1949, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde trabalhou no 
Ministério da Educação e Saúde. Foi uma das criadoras da Sociedade Pestalozzi do Brasil. 
Ganhou cidadania brasileira em 1955. 
Geraldo Bastos e Silva, nasceu em Alagoas em 1920. Cursou pedagogia na antiga Faculdade 
Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. Sua obra seminal foi o livro intitulado 
Introdução à crítica do ensino secundário, em 1959, publicado pela CADES. Foi um dos 
principais articuladores para a reforma do ensino secundário nos anos 1950. Foi signatário do 
Manifesto dos Pioneiros mais uma vez Convocados. Foi funcionário do MEC e participou das 
ações decorrentes da associação MEC/Usaid. 
Gildásio Amado nasceu em Sergipe, em 1906. Graduou-se em Medicina pela Universidade do 
Rio de Janeiro (1928).  Nos anos 1950, mais precisamente em 1956, foi nomeado pelo 
presidente Juscelino Kubitschek como diretor do ensino secundário no MEC, cargo que ocupou 
até 1968. Gildásio Amado ampliou a ação da Campanha de desenvolvimento do ensino 
secundário (CADES)  (Fávero, 2002, pp. 414).  
 
9 Como não foi objetivo dessa pesquisa ler todos os artigos, não é possível afirmar, 
categoricamente que tal procedimento era regra.  
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necessidade de diferenciá-los. Professores universitários, técnicos de órgãos 

governamentais, jornalistas, todos são ali colocados, juntos. O que varia é o 

nome dos veículos de imprensa de onde são retirados os arquivos para 

transcrição na RBEP. Às vezes pode ser um jornal diário, como O Correio da 

Manhã, outras vezes podem ser revistas especializadas, tais como Educação e 

Ensino Secundário10.  

Portanto este trabalho está fundamentado pelo estudo dos artigos 

publicados na seção  Idéias e Debates, exatamente porque é possível 

identificar  o seu valor ideológico e a hierarquia presente pelo teor das idéias 

apresentadas. Como já foi dito, este departamento atua como uma espécie de 

“cérebro” da publicação. 

Aquilo que é publicado na seção Através de Revistas e Jornais será 

utilizado como apoio e contraponto teórico ao longo do desenvolvimento do 

presente estudo, quando isto se fizer necessário.  

O corpo de colaboradores de Idéias e Debates não é um coletivo que, 

forçado por uma coesão extrema, anulava as individualidades e 

particularidades dos agentes. Esse agrupamento de intelectuais, funcionários 

do Estado, trabalhadores espalhados por diversos departamentos 

governamentais do campo da educação, escreviam para a RBEP para tornar 

públicas uma série de fundamentações teóricas, novidades educacionais, 

pesquisas científicas etc, que poderiam ou não se converter em legislação. 

Como já foi dito, a RBEP atuava como um fórum de debates, por onde se 

divulgam pesquisas executadas em órgãos governamentais. Apesar de estar 

em confluência com o Estado, não se confundia com ele.  

Portanto, cada um desses colaboradores da RBEP, ao apresentar seus 

artigos e palestras transcritas, apresentava também diferenciações na 

produção do cânone. É possível perceber certas divergências entre eles, dar-

se conta dessas particularidades, suas diferentes condutas individualizadas. 

Essa diferenciação é perceptível por meio do estilo da escrita, é perceptível por 

conta da especialização de seus departamentos, que acabava por conduzi-los 

a diferentes formas de explicar o mesmo assunto: reformar o ensino 

secundário.   

                                                 
10 Para ver o quadro geral de todos os autores de artigos, colaboradores da RBEP em Através 
de Revistas e Jornais, lidos para esta pesquisa, ver quadro 1.3, nos anexos desta dissertação, 
p. 166. 
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Entretanto, mesmo diante da diversidade, não se pode deixar de notar 

uma aquiescência teórica no interior desse agrupamento intelectual, o que 

torna necessário considerar a existência de uma vertente homogeneizadora de 

discursos nos textos da seção Idéias e Debates.   

Essa vertente, encerrada na discussão entre o significado do “novo” e o 

que era considerado “velho” para o ensino secundário, praticamente predomina 

nos discursos dos colaboradores nos anos 1950, podendo ser dito que esta era 

uma lógica matriz do discurso, e que, portanto, tanto no terreno da lógica dos 

intelectuais, quanto no terreno da logística, ela estaria presente. Era uma 

espécie de predominância narrativa na RBEP.  

No terreno da lógica existia um pensamento muito coeso de reforma do 

ensino secundário, e dentro dele, toda uma perspectiva pautada pelo 

movimento para o “novo”. Já se sabe que a história possui essa fluidez capaz 

de agregar, de tempos em tempo, velhos modelos a novos modelos, para 

constituir uma idéia pioneira; já se sabe também que nem sempre o 

pioneirismo está repleto de grandes saberes inéditos, mas é fruto de 

remodelamentos de outras histórias, portanto, até mesmo o que os 

colaboradores consideram como “novidade” é discutível.  

Idéias e Debates era um ambiente da Revista dominado por intelectuais 

que construíam um “padrão de qualidade”, mas esse padrão de qualidade, 

para a escola secundária, não foi uma formação que se fez naturalmente. A 

sua ideologia possui uma história, e as principais idéias que reverberaram nas 

páginas na RBEP nos anos 1950, a hegemonia narrativa dos discursos de 

“mudança” foram fruto de dois movimentos históricos evidentes.  

O primeiro consiste na capacidade de se criar idéias a partir do acúmulo 

de experiências e conhecimentos que esses homens carregavam, como 

membros de uma elite intelectualizada, como agentes que possuíam larga 

experiência no trato com as letras. Proprietários de “ferramentais mentais” 

capazes de criar e recriar idéias e discursos.   

Já o segundo movimento pode ser considerado como resultado do 

primeiro, já que é possível se deparar tanto com a adaptação de velhas idéias 

a novas condições humanas, quanto com o surgimento de idéias realmente 

pioneiras que reconstruíam a identidade do tema histórico em questão: ensino 

secundário e o aspecto de sua qualidade.  

 34



O que esses colaboradores produziram foram discursos e, portanto, 

idealizações que poderiam ser rearranjadas de forma a constituir uma nova 

faceta para o objeto de estudo, na medida em que passam os anos.  

Anísio Teixeira em seu discurso de posse no Inep, em 1952, afirmou: 

 
Tudo isso [a Revolução Industrial brasileira, a revolução tecnológica, a 
produção em massa] vem resultar na imposição ao sistema de educação 
nacional de novos deveres, novos zelos, novas condições e novos 
métodos. Com efeito, não podemos olhar para a escola, hoje, como se 
fosse ela apenas aquela pacífica e quieta instituição, que crescia 
paralelamente à civilização, nas mais das vezes como um retardamento 
nem sempre prejudicial sobre as mudanças, mas sempre cheia de vigor, 
e rigor moral e até, não raro, excessiva em sua preocupação de formar e 
disciplinar o futuro homem. Hoje, no atropelado do crescimento brasileiro 
e no despreparo com que fomos colhidos pelas mudanças, a própria 
escola constitui um mau exemplo e se faz um dos centros de nossa 
instabilidade e confusão (Teixeira, 1952, pp. 70-71). 

 

Jaime Abreu, em 1955, define “ensino secundário moderno”:  
 

O chamado ensino secundário moderno (grifo no original), que é uma 
inovação na educação inglesa e se destina à maioria dos estudantes 
secundários, ministra uma educação variada, compreende várias 
modalidade, adaptáveis às aptidões e capacidades individuais e aos 
ambientes sociais dos alunos. É um ensino que se volta para a 
interpretação do mundo moderno e que prepara para a vida, em seu mais 
largo sentido (Abreu, 1955, p. 182). 

 

Por fim, em 1961, Lourenço Filho, divulgando uma “Educação para o 

Desenvolvimento”, tentando explicar por que deveria haver melhor distribuição 

de pessoal no ambiente educativo (Lourenço Filho, 1961, p. 38), afirma: 

 
Mas existem exigências, que a economia moderna apresenta aos 
problemas de preparação de pessoal, não é apenas a de seu grau, como 
também a de grande diversificação de tarefas. Buscando explicar o 
desenvolvimento econômico, T.W. Schultz11 considera que ele tem 
dependido de cinco fatores: a) a superfície da terra em exploração; b) 
volume da força de trabalho utilizado; c) volume de capital invertido em 
bens produtivos, como máquinas agrícolas, equipamento industrial e 
meios de transporte; d) qualidade e capacidade da força de trabalho; e) 
qualidade e eficácia das técnicas de produção (Lourenço Filho, 1961, p. 
41). 

 

                                                 
11 Theodore W. Schultz recebeu o Prêmio Nobel de economia em 1979. Foi professor da 
Universidadede Chicago. Em 1959, era membro do National Bureau of Economic Research. 
Escreveu e editou diversos livros da área de economia, dentre eles The Economic Value of 
Education, New York: Columbia University Press, 1963; Investment in Human Capital: The Role 
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Aqui estão apresentados três intelectuais e educadores do período. Três 

colaboradores de RBEP, três nomes da seção Idéias e Debates: Anísio 

Teixeira, Jaime Abreu e Lourenço Filho.  Cada um deles escrevendo em 

tempos diferentes, assuntos diferentes, mas todos falando sobre o mesmo 

tema: mudança no ensino brasileiro: o novo, o moderno, como elemento 

norteador.   

Anísio Teixeira apresenta aquilo que considera os motivos que podem 

fazer seu ouvinte/leitor refletir sobre os porquês da mudança institucional da 

escola: motivos ligados a causas econômicas e sociais que exigiam o 

remodelamento da escola, que, no aspecto como se encontrava, já não 

funcionava com eficiência para o país. Busca-se o novo. Jaime Abreu, ao 

explicar sua análise da escola secundária inglesa, em meados da década, já 

atestava sem sombra de dúvidas: a escola secundária ampliada era a 

novidade, portanto “moderna”. Lourenço Filho fechava o ciclo, utilizando-se de 

uma série de argumentos ligados à economia, e que à época eram uma 

“novidade”. Usava como referência um professor da Universidade de Chicago 

para explicar a necessidade e os motivos da mudança do ensino secundário  e 

sua respectiva ampliação:  desenvolvimento,  capacidade da força de trabalho 

e quantidade de bens de produção, bem como profissionais adequados a 

esses “bens”, como os principais motivos para o gerenciamento da mudança, 

do “novo”.  

A estrutura da RBEP refletia esse sentimento de “particularidade 

histórica”. Ela não divulgava sempre as mesmas idéias. As idéias não eram 

linerares, sem oscilações, um continuum imobilizado que se servia da doutrina 

explícita para o convencimento do público leitor. Ao contrário, sobre o padrão 

de qualidade do secundário e a sua relação com o “novo”, é possível perceber 

que ele dependia de uma confluência de fatores, ligada a um movimento 

histórico de curtíssima duração. Os motivos de uma reforma no secundário 

brasileiro e a conseqüente modificação dos padrões podiam ser os mais 

variados possíveis, assim como as opiniões sobre a reforma, pois além de 

depender das circunstâncias e opiniões pessoais, toda uma variedade de 

acontecimentos e oscilações históricas poderiam acontecer em uma década.  

                                                                                                                                               
of Education and of Research, New York: Free Press, 1971.  Disponível no site do Prêmio 
Nobel, em http://nobelprize.org/economics, em 28/06/2005, às 23h.  
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Vale lembrar, por exemplo, que neste período, há o suicídio de um presidente, 

que comoveu todo o país, e, mais tarde, a conturbada posse de outro. 

Entretanto, entre esses intelectuais, parece que existia uma espécie de 

“aliança” na essência do discurso, com objetivos idênticos no que se referia ao 

funcionamento estrutural do ensino secundário (que deveria ser modificado; 

deveria ser ancorado no mundo moderno; deveria ampliar suas perspectivas). 

Nos anos 1950, quando o assunto era ensino secundário, essa idéia estava em 

todos os lugares da RBEP.  

Esse pensamento preenche os discursos, independentemente de serem 

intelectuais, da seção Idéias e Debates, ou jornalísticos, dos artigos de Através 

de Revistas e Jornais. Apelava para o novo, apaga qualquer divergência em 

torno dele, e joga fora todos os aspectos considerados velhos ou que caiam na 

contradição desses interesses.  

A discussão sobre currículo é um exemplo disso. Abgar Renault (1959), 

durante uma aula inaugural pronunciada na abertura dos cursos de 1959 no 

Colégio D. Pedro II, reclama:  Segundo ele, a “maioria dos defeitos exigia, para 

sua retificação, que fosse modificado o currículum”  (Renault, 1959, p. 11).   

A discussão em torno do currículum dizia respeito ao excessivo número 

de disciplinas que um jovem tinha que cumprir ao longo de sua vida escolar no 

ensino médio.  Para o pensador, não havia a necessidade de diminuir o 

número de disciplinas, mas era necessário redistribuí-las pelo currículum.  

Sobre esse episódio, diz o professor.  

 
Não se trata, portanto, de reduzir-lhes o número, senão de redistribuí-las 
pelo curriculum em termos tais, que nenhuma série do 1º ciclo venha a ter 
mais de seis disciplinas e nenhuma do 2º mais de oito, e se atinja a 
sabedoria de Quintiliano12   (Renault, 1959, p. 11). 

 

                                                 
12 “Orador e escritor romano, nascido em Calagurris Nassica, hoje Calahorra, Espanha, famoso 
retórico e crítico literário e considerado a honra da magistratura romana. Estudou retórica em 
Roma com os maiores mestres de seu tempo, retornou à Espanha (57) e transferiu-se 
definitivamente para Roma (68), onde fundou uma escola particular de ensino de retórica, 
transformada depois em escola pública pelo imperador Vespasiano, que o manteve como 
professor remunerado de Retórica. Professor por cerca de vinte anos, pioneiro como mestre do 
ensino oficial, aposentou-se (91) para se dedicar exclusivamente à escrita, sendo então 
nomeado preceptor dos dois sobrinhos-netos do imperador Domiciano e morreu em Roma. 
Um de seus alunos mais famosos foi Plínio, o Jovem, e sua mais significativa obra foi De 
institutione oratoria (95), publicada em 12 volumes, onde o autor apresentou diretrizes para a 
formação cultural dos romanos, da infância à maturidade”. Disponível em www.biblio-net.com, 
em 07/07, às 14h50. 
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 Renault (1959, p.11) lembra até mesmo que:  “era esse, pelo menos o 

pensamento dominante na comissão da Assessoria Técnica do Ministério da 

Educação” em que, em 1951, tomou parte em algumas de suas sessões. 

Nesse ano, já se considerava o currículo inadequado.  No início da década de 

1950, o curriculum já era considerado um dos elementos “fora do lugar”, porque 

via a cultura adquirida pelo estudante como algo que,  “acumulada” de 

conceitos, levava à erudição. E, segundo os colaboradores de RBEP, não 

havia a necessidade que “todos” os alunos fossem eruditos, mas apenas 

“aqueles que demonstrassem  esse tipo de aptidão”.  Como diz Anísio Teixeira 

em 1953:  

 
(...) no curso da história, a escola secundária, que tinha a finalidade 
exclusiva preparar um pequeno grupo de “pessoas cultas” ou dos 
“intelectuais” de trabalhadores da “elite” de literatos, a escola secundária, 
em virtude da evolução da própria civilização, passou a ser uma 
instituição absolutamente necessária não já para a ilustração de alguns 
espíritos, não já para habilitar aquele grupo de especializados 
intelectuais, de trabalhadores de nível científico ou técnico ou literário, 
mas para habilitar os homens a viver adequadamente e inteligentemente 
(Teixeira, 1953, p. 07). 
 

As discussões lembradas por Renault (1959) remetem a outubro de 

1951, ano em que a Portaria de nº 966, assinada pelo Ministro da Educação e 

Cultura, Simões Filho, incumbe a Congregação dos Professores do Colégio D. 

Pedro II13 da elaboração dos programas das diversas disciplinas do ensino 

secundário. Pela portaria, no seu artigo 2º, todos os estabelecimentos de 

ensino secundário do país teriam que introduzir esses programas em suas 

rotinas, progressivamente, a partir do 1º ano da publicação da portaria.  

Getúlio Vargas, na Mensagem Presidencial para o Congresso Nacional, 

em 1952, aborda esse episódio, dizendo: 

 

                                                 
13 Segundo Gasparello (2002, p.36), “o colégio foi criado com a transformação do seminário de 
São Joaquim, que por sua vez teve origem no antigo Seminário dos Órfãos de São Pedro, da 
época colonial. Teve como primeiro reitor o Bispo Anemúria”. “No século XIX, a denominação 
do colégio apareceu de forma diferenciada, mas sempre com o destaque ao nome do 
Imperador: no decreto de fundação consta Colégio D. Pedro II; foi usual a grafia Colégio de 
Pedro Segundo e a expressão Imperial Colégio D. Pedro II. Com a República, sofreu mudança 
radical, com o nome de Instituto nacional de Instrução Secundária e logo depois Ginásio 
Nacional (1892). Em 1909, passou a ter duplo nome: o Externato voltou a chamar-se Colégio 
de Pedro II e o Internato, Instituto Bernardo pereira de Vasconcelos. Em 1911, houve a 
reunificação dos estabelecimentos sob o antigo nome, sem a partícula ‘de’: Colégio Pedro II, 
que conserva até hoje, sofrendo alteração apenas na atualização da grafia” (Gasparello, 2002, 
p. 06). 
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Independentemente de uma reforma legislativa de fundo, no sistema de 
ensino secundário, foi possível realizar um desbastamento prudente 
nas diversas matérias, remediando o excesso de conteúdo que 
sobrecarregava a mente dos estudantes. Esse trabalho foi cometido à 
instituição mais indicada para realizá-lo. O Colégio D. Pedro II, nosso 
colégio padrão. A experiência no próximo ano letivo exprimirá o acerto 
da medida, que visou à adaptação do currículo à capacidade mental 
dos jovens aos quais importa menos acumular noções numerosas e 
exaustivas do que assimilar idéias fundamentais mais solidamente 
meditadas  (Vargas, 1952, p. 208).  

 

 A discussão sobre o currículo foi um tema freqüente nas páginas da 

RBEP.  Nos primeiros anos da década, foi um dos assuntos dominantes. É 

importante lembrar que essa discussão, no início da década de 1950, 

acompanhava as transformações advindas das mudanças em torno da 

destinação do aluno e funcionamento do ensino médio, que no início da década 

estava passando pelo processo de Equivalência14.  

O currículum continuou a ser assunto por toda a década. Os assuntos ao 

redor dele variavam. Entretanto, no campo da lógica, todos os colaboradores 

concordavam que ele deveria conter menos conteúdo clássico, para tornar-se 

mais prático.  Além disso, achavam que as linguagens multidisciplinares, quer 

dizer, um maior contato e intercâmbio entre as ciências apresentadas pelas 

disciplinas deveria ser uma postura inevitável: todas as boas escolas deveriam 

aceitá-la como proposta.  Neste caso, a “novidade” era tomada como grande 

incentivo às práticas curriculares diferenciadas e, nesse caso, novidade, 

significava retirar do ensino secundário a sua característica de formador de 

elites intelectuais: esse era o cerne da questão. Contudo, são inúmeras as 

discussões sobre o formato que esse currículo deveria ter: esse é o terreno da 

logística.  

                                                 
14  Segundo Nunes (1979, p. 89), a “Lei de Equivalência, nº 1076, surgiu em 1950. Dava direito 
à matrícula no segundo ciclo secundário (clássico ou científico) de alunos concluintes do 
primeiro ciclo comercial, industrial e agrícola, tendo como exigência a prestação de exames das 
disciplinas de cultura geral não estudadas nos ciclos técnicos. Data de 1953 a segunda Lei de 
equivalência, nº 1821, que estendeu aos concluintes do primeiro ciclo do ensino normal, dos 
cursos de formação militar e sacerdotal, o ingresso ao segundo ciclo secundário, conforme o 
currículo apresentado, tendo como exigência a prestação de “exames de complementação”, 
por meio dos quais se estabelecia a igualdade de condições entre alunos isentos, neste caso 
específico, e os concluintes do clássico e do científico, para fins de inscrição em exames 
vestibulares. Em 1957, aparece a Lei nº 3.104, que acrescenta alguns itens ao artigo segundo 
da Lei nº 1821, de 1953, sendo alterada, ligeiramente, no que diz respeito aos exames de 
adaptação, pelo decreto 50.362 de 1961. Finalmente, a LDB de 1961, em seu artigo 79, 
estabelecia a equivalência de todos os cursos de nível médio, ao determinar a possibilidade de 
todos os concluintes do segundo ciclo prestarem vestibular para qualquer curso superior, sem 
necessidade de complementação”. 

 39



Renault (1959, p.10) afirma categoricamente em sua aula: “Não há, não 

pode haver educação completa que só reconheça as faces intelectuais do 

indivíduo”. Esse foi um pensamento dominante que durou toda a década.  

Essa é a eclésia intelectual da RBEP. Responsável por assuntos de 

importância universal. Capaz de sentir os deslocamentos do eixo cultural-social 

e de planejar as mudanças necessárias da educação brasileira. E qual seria a 

bandeira de luta da eclésia intelectual, da lógica dominante? Divulgar a urgente 

necessidade de remodelamento do ensino secundário para a “consciência 

esclarecida” em formação.  Observando mais a fundo essa questão, trata-se de 

criar um “planejamento” diferenciado para o ensino em geral, e para o 

secundário em particular.  

 

3. História do Modelo de Qualidade 

 
 Planejamento, este era um novo “passo civilizatório” para os intelectuais 

da RBEP nos anos 1950. É nesse discurso de planejamento que está inserido 

o padrão de qualidade da escola secundária.  O mais importante para a 

educação brasileira, segundo os colaboradores de RBEP, era evitar que a 

escola se modificasse e se adaptasse  “como se fosse ela uma pacífica e 

quieta instituição, que crescia paralelamente à civilização”,  que observasse 

sua adaptação despreparada como mero reflexo da mudança  (Teixeira, 1952, 

p. 71).  

 Portanto, ao assumir o cargo de diretor do Inep, o professor Anísio 

proclama que era necessário fugir da “rotina simples de opinião pessoal”, para 

que fosse alcançada a “segurança possível” por meio de “inquéritos”, 

“operações de medida”  e “julgamentos variados”.  Para ele, era “necessário 

medir por inquéritos as práticas educacionais”, para que se tivesse um estudo 

fundamentado “não somente em seus aspectos externos, mas em seus 

processos, métodos, práticas, conteúdos e resultados obtidos”.  Para o 

educador baiano, a educação deveria ser vista antecipadamente, como “parte 

preliminar do programa de reconstrução de nossas escolas” (Teixeira, 1952, p. 

78). 

O discurso do “planejamento” dentro da RBEP pedia que se avaliasse a 

“realidade brasileira” para diagnosticar uma “verdade”, buscando uma possível 
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explicação do país. Diagnósticos e estatísticas seriam os veículos para buscar 

e comparar dados.  O “apelo ao novo” era a estratégia didática utilizada como 

recurso para o convencimento.  

 
Cumprir-nos-á, assim e para tanto, medir o sistema educacional em suas 
dimensões mais íntimas, revelando ao país não apenas a quantidade de 
escolas, mas a sua qualidade, o tipo de ensino que ministram, os 
resultados a que chegam no nível primário, no secundário e mesmo no 
ensino superior. Nenhum progresso principalmente qualitativo se poderá 
conseguir e assegurar, sem primeiro, saber-se o que estamos fazendo 
(Teixeira, 1952, p. 78). 

 

O peso intelectual desses colaboradores, a princípio, era o primeiro 

elemento a dar poder de convencimento para a Revista: alguns eram 

intelectuais de renome, todos eram professores e pesquisadores ligados às 

universidades.  Progressivamente, os membros e colaboradores da RBEP 

aliavam-se a instituições criadas para fins de pesquisas, tal como o CBPE, 

passando, posteriormente, a citar nomes ligados a pesquisas universitárias 

estrangeiras. Desse modo, foram se instituindo e se firmando gradativamente 

no país15, uma rede internacional de apoio didático-operacional e novos grupos 

de pesquisa, governamentais ou não16.   

Aquilo a que Carvalho (2001) chamou, quando da crítica historiográfica 

de A Cultura Brasileira, de “marcha para o novo” nos anos 1930, ganhou um 

outro aspecto, uma nova configuração nos anos 1950. Mas ainda pede, tal qual 

nos anos 1940, nos Tempos de Capanema,  “diagnósticos” que avaliem o país; 

e continua sendo legitimado pelo peso intelectual dos seus componentes e 

pelo apagamento das contradições dentro do plano estabelecido. Finalmente, 

                                                 
15 Freitas (2001, p. 33) afirma que a UNESCO, “como agência para o desenvolvimento da 
educação, da ciência e da cultura, junto à organização das Nações Unidas, tece papel 
fundamental na reformulação das ciências sociais e da pesquisa educacional do país”. 
Também afirma que um “segundo momento está relacionado à aproximação que se intensifica 
a partir de 1952, entre Anísio Teixeira e os especialistas que passam a visitar o Inep no Brasil, 
especialmente Charles Wagley, Jacques Lambert, Otto Klinenberg, Andrew Pearse e Bertham 
Hutchinson” (Freitas, 2001, p. 34) 
16 Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) adquiriu configuração legal em 04/julho/1955, 
por Hélio Jaguaribe e outros intelectuais, tais como Alberto Guerreiro Ramos, Nelson Werneck 
Sodré, Álvaro Vieira Pinto, considerados “isebianos históricos”. Foi promulgado por um ato do 
presidente João Café Filho e funcionou durante nove anos, até 1964. Foi um órgão não 
governamental acolhido pelo Estado para a construção de um “conjunto doutrinário”, 
capacitado para elaborar a filosofia do “nacional-desenvolvimento” (Trevisan, 1988, p. 144). 
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recria-se um novo patamar de novidade, e também de qualidade, visto que 

esta última estaria sempre associada à primeira17.  

Mas vale lembrar que, ao contrário de Fernando de Azevedo, que 

enalteceu  os projetos escolanovistas, sem ter o poder de instaurá-los, 

transformando as propostas de seu grupo (ou ao menos de uma parcela dele) 

em  “megapersonagem”, os indivíduos que trabalhavam para o governo e 

escreviam na RBEP, tinham esse poder. Ou, ao menos, aconselhavam e 

apontavam as políticas possíveis. 

 Essa ideologia triunfante está ligada diretamente ao corpo diretivo do 

país, portanto, não se trata aqui de uma ficção histórica, mas de um eixo 

gerencial, que ainda tem obsessão para com a “realidade do país”, mas é uma 

outra forma de ver a realidade, até porque, a forma como viam essa realidade 

também estava se transformando, com outros interesses e disputas em jogo. 

Nos anos 1950, o plano de enquadramento social pela educação era outro.  

Para Freitas (2001), vários intelectuais, de várias correntes, já buscavam 

“identificar o Brasil”, desde os anos 20 e 30, com as teses que chamou de 

“sobrevivência dos paradigmas euclidianos” (Freitas, 2001, p.36), no sentido 

vaticinado por Euclides da Cunha: “progredir ou desaparecer”, já que havia a 

necessidade extrema de urbanizar o homem sertanejo, “portador de uma 

essência” que acabou se fundindo à própria noção de nacionalidade (Freitas, 

2001, p.24).  As teses higienistas e centralizadoras, que eram criadas para 

reformar a sociedade, tinham o sentido de civilizar a barbárie, concedendo ao 

Brasil um aspecto de unidade forçada. A isso, Carvalho (1998, p. 177) chamou  

“a grande reforma de costumes”. 

Gandini (1995), que estudou a RBEP na sua primeira fase, entre 1944 e 

1952, percebe que sobre a educação prevalece o discurso utópico, ou melhor 

dizendo, o “gênero utópico” em suas páginas. Para chegar a essa conclusão, 

observou algumas características dos discursos, voltados para o futuro. Um 

exemplo é o fato dos escritos da Revista sempre apontarem a educação como 

                                                 
17 Quando Carvalho (2001, p. 227) fez a crítica historiográfica de A Cultura Brasileira apontou 
que Fernando de Azevedo usava o recurso narrativo da “marcha resoluta”. Isto é, enquanto 
tecia os ideais dos Pioneiros da Educação Nova, tratou de apagar de sua obra todos os 
elementos que pudessem atrasar o andamento das modificações exigidas pelo 
empreendimento novo, de modo que aparentava não existir “crise” na causa educacional, mas 
sim, consenso (p.337). Segundo a autora, Fernando de Azevedo trata os Pioneiros como 
“megapersonagens”, porque eles não são, fundamentalmente, os agentes da ação, mas se 
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um fundamento importante para quaisquer pretensões políticas, isto é, estarem 

sempre remetendo os objetivos educacionais para alguma finalidade futura.   

A autora também demonstra que a forma do discurso é um aspecto que 

apresenta essa necessidade do porvir. O país é um “país imaginário”, o “autor 

mostra como deveria ser o país”, surge a intenção de “mostrar conceitos”, em 

vez de “demonstrá-los”. São organizadas “idéias de ação”, planos específicos 

para a organização de um dado planejamento governamental (Gandini, 1995, 

p. 32). 

Um exemplo do funcionamento de um “país imaginário” (p. 32) é o que a 

autora chama de “leitura das essências” (p. 33). Esse princípio significa a 

“tendência em considerar a natureza humana essencialmente boa ou má e 

adotar esse parâmetro como indicador dos princípios a serem adotados para a 

ação pedagógica, e a organização das instituições escolares” (p. 33).  Nesse 

aspecto, prolifera na Revista, em sua primeira fase, uma necessidade de 

natureza purificada, na tentativa de se expurgar o mal da sociedade, 

harmonizando-a, corrigindo-a, por meio de procedimentos eugênicos. Segundo 

a autora, a educação disciplinada, inclusive por organizações prognosticadas 

por meio das estatísticas, acaba concedendo ao professor uma característica 

de “redentor”, e progressivamente, assistimos a transferência da educação 

moralista da Igreja, para o Estado. (Gandini, 1995, p.33) 

Portanto, na passagem dos anos 1940 para os anos 1950, a idéia de 

planejamento vai se transformando aos poucos, até que fosse remodelada às 

especificidades históricas de uma nova década.  

 A entrada, no Brasil, no período de democratização, das mudanças 

empreendidas por Anísio Teixeira na órbita do Inep, da fundação de centros de 

pesquisa nacionais, dos novos diagnósticos sobre o Brasil, de entidades 

supranacionais como parceiras dos órgãos do governo para com a educação, 

do aumento populacional, do anti-comunismo, fizeram com que os intelectuais 

colaboradores da RBEP, em seus anseios de modificação estrutural, 

demonstrassem que até mesmo as noções de tempo e espaço não mais 

condiziam com o funcionamento do ensino secundário que ainda vigorava 

como “propedêutico do ensino superior”.  

 
                                                                                                                                               
pautam pelo discurso da novidade para que ele seja o movimento de “marcha resoluta” em 
direção a um “projeto civilizador novo”  (Carvalho, 2001, pp. 341 – 342). 
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Capítulo II 
 
 
 
Novo Passo Civilizatório 
 
 
 
1.  O “novo” e o “velho” no ensino secundário 
 
 
 Para os anos 1950, existe a clássica expressão “Anos Dourados”, uma 

marca indelével do período e que já está presa no imaginário das pessoas e 

que  faz parte do senso comum.  Agregada a essa expressão, e também 

apegada ao senso comum, está a idéia de que existe, no Brasil, nesse período 

em particular, a marca da opulência, do fausto da entrada do país no mundo 

industrializado, algo que denota bens morais e materiais, que deixa 

transparecer uma certa mística, envolvendo fartura e abundância.  

Era  um  período em que o significado da palavra liberdade parecia se 

fundir com o significado de utilidade. Em alguns discursos dos colaboradores 

da RBEP eram quase transformadas em sinônimo, estavam agregadas e 

fortemente conectadas.  Essa fusão servia tanto para definir o significado de 

democracia, quanto para definir o desenvolvimento almejado para o país.  

Aliás, democracia e desenvolvimento eram outros dois conceitos quase 

indissociáveis nos anos 1950, e também serão temas para outras discussões 

no âmbito da “qualidade escolar” nesta pesquisa. 

Entretanto,  Konder (2001) afirma que os primeiros anos da década de 

1950, “não eram de grande expectativa em relação ao novo”. 

 
Ao contrário: em muitos aspectos se podia ter a sensação do déja vu . As 
mudanças prefiguravam lentas, as coisas não davam indício de estar se 
modificando substancialmente (em alguns casos davam a impressão que 
não iam se alterar). O passado, aparentemente, insistia em se repetir  
(Konder, 2001, p. 356). 
 

 Entender o que a RBEP considerava “velho”, significa tentar entender 

algo que há poucos anos era considerado extremamente novo.  Ao mesmo 

tempo,  entender que a “novidade” nos anos 1950 estava embutida de tradição, 

significa considerar que nenhuma construção histórica se ergue com todos os 
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fundamentos relacionados a critérios totalmente novos.  A idéia de qualidade 

de ensino oscilava, por estar contextualizada nessa dinâmica histórica.  

 Getúlio Vargas, em 1952, na sua mensagem presidencial ao Congresso, 

disse: 

 
Eis porque assistimos, de 1930 para cá, há um magnífico surto das letras 
brasileiras, em que uma plêiade numerosa de valores novos trouxe a sua 
colaboração e o seu entusiasmo criador e renovador a todos os 
departamentos da cultura. (...) Pode-se dizer que nunca foi tão pujante a 
vida intelectual do Brasil em nenhum período da nossa história se 
tornaram tão difundidas e apreciadas no estrangeiro, através de 
traduções, exposições e críticas, as obras dos nossos escritores, dos 
nossos artistas e dos nossos cientistas  (Vargas, 1952, p. 200). 

 

A mensagem presidencial  é contemporânea à entrada de Anísio 

Teixeira no Inep. O presidente afirma que “valores novos” surgiram em 1930 e 

que o entusiasmo criador irrompeu a pujança que se assistia no início da 

década de 1950.  

Obviamente, cabia ao próprio Getúlio dar valor aos feitos nacionais que 

estavam intimamente ligados a sua própria história pessoal. Mas, além disso, 

vê-se que a pujança da qual Getúlio fala,  estava tanto alicerçada no velho 

quanto no novo. Até mesmo ele, destronado em 1945, retorna eleito para 

governar naquilo que ele mesmo anunciava como governo “democrático”. 

Talvez Getúlio Vargas tenha sido a maior metáfora de como funciona essa 

oscilação histórica.  

  Em meio aos fluxos históricos, como fica a questão da qualidade 

escolar? Como se caracterizava a qualidade da escola secundária, tão 

desejada e ponto de discussão de extrema grandeza? 

 Segundo ao que é apontado pelos colaboradores da RBEP a qualidade 

da escola  dependia substancialmente do fato de que era necessário imprimir-

lhe um planejamento.  Esse “planejamento” dizia respeito aos trabalhos dos 

órgãos governamentais de educação, que deveriam preparar o terreno para a 

aplicação de políticas resultantes da congregação das práticas de vários 

segmentos sociais que, unidos, fariam a orientação para os melhores 

procedimentos educacionais de um país que haveria de surgir.  

 
Dotada de órgãos de pesquisa estatística, que há vinte anos não 
existiam; aparelhadas de serviços técnicos que, antes da Revolução de 
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1930, eram sonhos, quase desesperançados; com uma mocidade 
inquieta e que não se satisfaz já com os puros valores estéticos e exige a 
eficácia pragmática de soluções autênticas; com o escol especializado e 
atento às resistências da realidade, a Nação poderá reagir. Dediquem-se 
os homens públicos aos estudos pedagógicos, para sentirem com 
emoção, as novas necessidades; convoquem-se os economistas, que 
não podem deixar de trazer o seu concurso à solução dos problemas 
educacionais; congreguem-se, mais estreitamente os educadores, para 
clamar  providências, e colabore cada qual, individualmente, em gestos 
de inteligência e  de moralidade – e o Brasil, educado e poderoso, que 
desejamos, há de surgir (Lourenço Filho, 1950, p. 76).  

Nesse caso, “preparar o terreno” significa investigar o universo 

educacional brasileiro para observar, estudar e planejar os melhores caminhos 

e estratégias para a sua plena atividade. Para tanto, levantamentos estatísticos 

e a elaboração de certas medidas instituídas por meio de pesquisas 

antecipadas, diagnosticadas, foi um dos grandes apelos da década. 

Anísio Teixeira (1952) adverte, no entanto, que, apesar dos esforços de 

Lourenço Filho na gestão anterior do Inep iniciar o envolvimento das análises 

diagnósticas para as pesquisas educacionais, ainda existia muito o que se 

fazer: “a maior parte, contudo, das práticas educacionais brasileiras está a 

reclamar maiores estudos. Quase todos os instrumentos de medida estão por 

ser elaborados. “ (Teixeira, 1952: p. 78)  

No campo da lógica apresentada na RBEP, fica muito evidente a 

predominância dos ideais de Anísio Teixeira durante a sua gestão no Inep. 

Progressivamente, a pesquisa educacional se tornaria uma das maiores 

marcas da educação do período, e certamente, Anísio Teixeira, dominaria a 

lógica desse pensamento. A RBEP, que era uma espécie de vitrine que 

apresentava os pareceres governamentais para a educação, deixava 

estampado a existência de uma lógica Anisiana. Conseqüentemente, a 

fundamentação dos critérios que determinam um “bom ensino secundário” 

surgirão nesse capítulo, graças ao desenvolvimento desse monopólio de 

pensamento1.  

                                                 
1 Algumas vezes, os colaboradores de RBEP citam Anísio Teixeira em seus artigos, seja como 
forma de endosso de uma idéia, seja para compartilhar com o pensamento do educador 
baiano.  Venâncio Filho (1946), por exemplo, cita o livro “Aspectos da cultura norte-americana”  
escrito por Anísio Teixeira em 1937.  “Anísio Teixeira, com aquela visão agudíssima com que a 
sua inteligência sonda em profundidade tudo quanto toca, mostra como a civilização nos 
Estados Unidos, representa a primeira experiência de substituição de uma comunidade de 
obediência por uma comunidade de vontade” (Venâncio Filho, 1946, p. 230). 
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 A palavra qualidade, normalmente está associada aos dotes, e as 

virtudes da coisa qualificada. Pode-se falar em qualidade, quando se faz 

referência àqueles elementos que caracterizam algo, pelo viés do primor, 

àquilo que tem excelência, perfeição.  Mas, ao mesmo tempo, qualidade 

pressupõe distinção.  Demonstra-se ao mundo, por meio de qualidades, 

aqueles atributos que distinguem uma coisa de outra. As características de 

pessoas ou coisas determinam a sua própria natureza, por este motivo, 

conferem-lhe elementos de distinção.  

Ao falar em qualidade de ensino nos anos 1950, está-se, em alguns 

momentos, fazendo referência às qualificações que lhe concede uma 

característica, e que, portanto, o diferencia  de algum outro segmento. Em 

outros momentos, a qualidade de ensino é discutida do ponto de vista da 

excelência.  

Por este motivo, é impossível falar de qualidade de ensino sem cair nas 

discussões entre o “novo” e o “velho” ensino secundário, porque esse 

maniqueísmo que divide o ensino entre bom (novo) e mau (velho) é um dos 

elementos mais discutidos nas páginas da RBEP sobre o assunto “qualidade 

de ensino” nos anos 1950.  Aliás, os estudos referentes ao período também 

não conseguem escapar dessa dualidade. Nos anos 1950, existe, 

marcadamente, um discurso que apela para este jogo dos contrários, a fim de 

reforçar um novo discurso que estava arquitetado para a escola. O 

maniqueísmo parece ser uma estratégia didática a fim de facilitar a 

compreensão dos leitores da RBEP, na medida em que estava preenchido das 

idéias que definiam a qualidade de ensino e acabavam por defini-la a partir de 

funções muito distintas e fáceis de entender: escolas boas e escolas ruins.  

 Fonseca (2004), Nunes (2001), Xavier (2001), Werebe (1960), discutem, 

em seus estudos, entre outras coisas, o choque entre o novo e o velho ensino 

secundário nos anos 1950.  Entre os ideólogos que viveram as discussões do 

período, e os estudiosos e historiadores que pautaram a sua pesquisa nessa 

época, existe certo consenso sobre os motivos que tornaram o ensino 

secundário um poder dicotomizado entre o “novo” e o “velho”. 

 Mas, antes de tudo, é preciso definir o que os profissionais da RBEP 

entendiam como ensino “velho”, para depois procurar decifrar os elementos 

que dão suporte a esse maniqueísmo, a fim de ir além dos jogos de contrários, 
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buscando compreender melhor o significado de qualidade de ensino impresso 

nas páginas da Revista. Agindo dessa forma,  será possível reconhecer os 

elementos de definição dessa pesquisa. Afinal, o que se entende por qualidade 

de ensino secundário nos anos 1950”?  

 Os escritos de Idéias e Debates, já no início dos anos 1950,  apontam 

que o ensino secundário,  na forma como ele estava apresentado pela Lei 

Orgânica do Ensino Secundário de 1942, já não era mais condizente com o 

período.  A reforma do ensino secundário era sempre o principal motivo da 

discussão. E, um dos principais temas para um possível reforma era a 

mudança da lei, pois ela já estaria inapropriada para aquele tempo.  Sobre o 

ensino secundário, falou Anísio Teixeira em seu discurso de posse.  

 
A escola secundária multiplicou-se quase, diríamos ao infinito. Como 
escola de passar de uma classe social para outra, fez-se a “escola 
brasileira”. Aí é que a exacerbação de uma falsa ideologia de educação e 
todos os velhos defeitos de nossa pedagogia passaram a reinar 
discricionariamente (Teixeira, 1952, p. 74). 

 

Segundo a ótica dos colaboradores da RBEP, o que tornou o ensino 

secundário da Era Capanema “velho” foi uma combinação de fatores que, 

fizeram com que se desse um novo passo civilizatório se fizesse. 

 
Apesar de, em várias  ocasiões, surpeender-se na história da educação, 
realizações contrárias ao pensamento pedagógico predominante, 
podemos verificar que se introduzem, de tempos em tempos, as 
alterações nos sistemas educacionais, procurando-se dessa forma 
acompanhar a evolução das idéias e dos acontecimentos.  Estas 
reformas têm atingido de modo particular o ensino secundário, cujo valor 
não pode ser subestimado, especialmente por ser ministrado em regra 
durante a adolescência, fase das mais importantes da vida humana.  (...) 
Em verdade, toda uma  série complexa de elementos conexos constitui a 
fonte cujo pontencial irá moldar a estrutura, em torno da qual girará o 
ensino secundário, capaz de satisfazer a interesses gerais.  (RBEP, 
1946,  nº 23).  

 Na historiografia da educação, e nos escritos de época, existe uma 

explicação que já se tornou uma espécie de padronização: as mudanças da 

escola secundária nos anos 1950 ocorreram no âmbito das seguintes 

discussões sociológicas: o crescimento da população; o aumento do número 

de jovens; o advento da industrialização; e o crescimento urbano,  são sempre 

apontados como fatores que modificaram os fundamentos do ensino de nível 

médio, e conseqüentemente do ensino secundário. Normalmente esses 

 49

Windows
Essas expressões entre aspas são de Anísio? Não? Então retire as aspas.

Windows
“dentro” é um advérbio que deve ser usado em situações muito específicas, indicando dada posição de um objeto. Para todas as outras situações, “no”, “na” etc. 



motivos são atrelados como se os acontecimentos sociais fossem causa e 

conseqüência um do outro. Para os estudiosos, sejam eles de hoje, ou de 

ontem, foi o atrelamento desses motivos que acabou tornando o ensino 

secundário das “personalidades condutoras”, um ensino inadequado para o 

período, portanto obsoleto, um tipo de ensino “velho”2.  

Werebe (1960) aponta no artigo “A situação atual do Ensino no Brasil” 3, 

que “as transformações decorrentes do desenvolvimento industrial não se 

deram tão somente na vida econômica brasileira, mas toda a sua fisionomia 

sócio-cultural se modificou”.  Por este motivo, “imperativos diferentes” deveriam 

reger a escola, “já que exigiam o ajustamento da escola para com eles” 

(Werebe, 1960, p. 17).  

O que normalmente é apresentado é a idéia de “desajustamento” entre o 

que existia num período (antes) e o passa a funcionar em outro (depois). 

Acontece um choque de paradigmas.   

Já no final dos anos 1940, o tipo de educação das “individualidades 

condutoras”, que qualificava o período histórico anterior, deveria ser extirpado 

do país. Extirpado é a palavra certa, por ser exatamente essa a proposta da 

RBEP: mudar os fundamentos educacionais do país, tornando-o mais 

moderno, mais adequado às necessidades históricas do momento, mais 

dinâmico, mais prático, mais popular etc. Em geral, na RBEP, essa 

transformação vem acompanhada das expressões: “urge”,  (Cf. Dutra, 1946, p. 

06) “problema imediato” com “características morais muito sérias” (Cf. Souza, 

1947, p. 545), representando  alterações substanciais que, caso não fossem 

feitas, deixariam o Brasil eternamente na condição de atraso.  

Este é o sentido da “inadequação educacional” dos anos 1950. Os 

currículos eram inadequados, os métodos eram obsoletos, os professores 

usavam didáticas arcaicas e tudo isto precisava se modernizar, ficar novo, mais 

próximo da contemporaneidade.  

 
                                                 
2 Na mesma medida, compreende-se como “nova” escola, aquela que estaria sendo produzida 
pela modernidade, portanto inovadora, original e singular.  
3 Este artigo, publicado na Revista de Pedagogia (ano VI – vol. VI – nº. 11-12/ Jan - Dez de 
1960), faz parte da série de estudos que a professora coordenou nos anos 60, quando era 
livre-docente da cadeira de Administração Escolar e Educação Comparada da FFCL-USP. 
Resultado do “Levantamento do Ensino Secundário e Normal do Estado de São Paulo”, feito 
para o Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo (CRPE-SP), quando este era 
coordenado pelo profº. Laerte Ramos de Carvalho. 
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A escolha das disciplinas que devem compor o currículo escolar o uso de 
certas práticas pedagógicas e a adoção de determinados métodos 
didáticos correspondem, sem dúvida alguma, ao grau de 
desenvolvimento do ensino, que evidentemente, está inter-relacionado 
com as condições sociais, econômicas e políticas da região em que se 
processa. Apesar de, em várias ocasiões, surpreender-se, na história da 
educação, realizações contrárias ao pensamento pedagógico 
predominante, podemos verificar que se introduzem, de tempos em 
tempos, alterações nos sistemas educativos, procurando-se dessa forma 
acompanhar a evolução das idéias e dos acontecimentos. (RBEP, 1946, 
nº 23)  

 

A educação, que se transforma por condições sociais, econômicas e 

políticas,não mais condizia com o que ainda estava em vigor pela lei. Ao longo 

dos anos 1950, Fonseca (2004) aponta que o Estado brasileiro estava, no 

terreno educacional, servindo à antiga ordem do país e que, em meio às 

mudanças históricas dos anos 1950, a legislação nacional funcionava por de 

“decretos, portarias, instruções e circulares”, como se formasse um universo 

fragmentado de leis que era adaptado e modificado às conveniências, às 

exigências, às mudanças da própria estrutura sócio-cultural brasileira 

(Fonseca, 2004, p.27). 

Ao longo de uma década, a legislação teria se transformado numa 

espécie de “colcha de retalhos”, porque numa esfera maior, o que vigorava 

para todo o país era a Lei Orgânica.  Mas, progressivamente, esta lei foi sendo 

retalhada com medidas que evidenciavam as diversas alterações propostas 

para o ensino secundário na década de 1950, a exemplo da Lei de 

Equivalência (Decreto-Lei nº. 1076/1950), que concedia aos outros ramos do 

ensino médio, a possibilidade de acesso à universidade, provada a capacidade 

do aluno por meio de adaptação, quebrava relativamente o privilégio do ensino 

secundário; ou da já citada Portaria 614/1951, que determinava a modificação 

dos programas de ensino a partir da determinação dos conteúdos e de 

metodologias da congregação dos professores do Colégio D. Pedro II, 

alterando, moderadamente, o viés metodológico proposto para o ensino 

secundário pela Lei Orgânica4.  Ou seja, a legislação também parecia 

                                                 
4 O conteúdo programático elaborado em 1951 pelo Colégio D. Pedro II, não significou uma 
dramática mudança nos quadros de programas das diversas disciplinas do ensino secundário.   
Podemos perceber pela grade de disciplinas elaborada pelo colégio, posterior à Portaria do 
governo, que, se havia uma tendência do governo em mudar o ensino secundário, isto 
aconteceria paulatinamente.  Conforme a Lei Capanema, os cursos continuariam seguindo o 
modelo entre clássico e científico. No curso científico, não existiria nem grego, nem latim. O 
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demonstrar este “desajustamento” entre os dois momentos históricos distintos. 

Isso, de certa forma, causava ira em alguns intelectuais que escreviam para a 

RBEP no início da década de 1950, ao evidenciarem que os tempos estavam 

mudando, mas que a legislação não acompanhava essas mudanças no mesmo 

ritmo5. 

 A dicotomia entre “velho” e “novo”, como já foi dito, foi uma constante 

nas páginas da RBEP, até mesmo, é possível dizer, uma espécie de dogma. 

Tudo o que a Revista apontava como moderno representava  o novo, todo o 

resto, era velho e precisava ser mudado.  O crescimento urbano-industrial e o 

aumento da população também eram  elementos que a RBEP continuamente 

indicava como fatores para uma expressiva mudança do formato da escola.  

Nos anos 1950, a vertente interpretativa, que produziu a idéia de um 

mundo urbano como influenciador das transformações remanescentes do 

mundo rural, foi exposta uma forma amplificada pelas páginas da RBEP. Os 

colaboradores da RBEP, consideravam a urbanidade, as transformações 

econômicas, fatores dominantes para a mudança. Um movimento histórico dos 

anos 1950 empurrava o país para o desenvolvimento.  Dentro da mística dos 

“anos dourados”, o desenvolvimento era um sonho inevitável. Mas, ainda havia 

o pesadelo do subdesenvolvimento, remanescente do período latifundiário, que 

tinha por ideal uma sociedade rural e aristocrata, ainda conservada por moldes 

coloniais e arcaicos, dos quais o país, neste momento, queria se livrar, aliás, 

com certa urgência.Essa idéia parece fortalecer ainda mais a possibilidade de 

haver a lógica matriz fundamentada nos pensamentos de Anísio Teixeira nos 

escritos da RBEP, já que ele rejeitava, fortemente, o passado colonial 

                                                                                                                                               
latim entretanto, permanecia em todos os outros cursos (clássico sem grego, clássico com 
grego e ginasial) . Para Alfredo Gomes, em 1949, escrevendo para a Revista: “O 
enciclopedismo é uma realidade nos domínios do ensino secundário”. (Gomes, 1949, p. 27). 
Werebe (1963, p. 129) afirma que a redução do “número de matérias estudadas” nos cursos 
secundários foi uma “inovação” da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961.  
5  Dois estudos parecem demonstrar que os agentes encarregados da legislação do período 
também tinham seus próprios interesses e que nem sempre combinavam com o que era 
apontado pelos colaboradores de RBEP. Nunes (2000, p. 46) observa que a educação tornou-
se uma espécie de barganha entre as classes médias e populares, de modo que os líderes 
populistas, pressionados, tornaram a “educação escolarizada” e a abertura de ginásios públicos 
“uma bandeira de luta”.  Spósito (1984, p. 135), ao estudar as lutas populares e a abertura de 
ginásios públicos em São Paulo, afirma que haveria uma “ineficácia da Assembléia legislativa 
somada à “ausência de diretrizes educacionais” chefiados por Adhemar de Barros.  Segundo 
ela, uma das críticas de O Estado de São Paulo, à época, era exatamente a prática política de 
se abrir ginásios indiscriminadamente, porque “do ponto de vista eleitoral”  essa fórmula era 
“mais vantajosa” do que abrir escolas primárias.  

 52

Windows
Use “colaboradores”, sempre.



português e as tradições aristocráticas que insistiamm em permanecer 

atuantes na cultura  brasileira dos anos 1950.  Com relação à mudança da 

estrutura do ensino secundário mediante às mudanças  ocorridas no Brasil , o 

pensamento de Anísio Teixeira foi acompanhado por outros colaboradores da 

Revista. 
Sem dúvida, acentuadamente nos últimos trinta anos, registrou-se nas 
grandes áreas urbanizadas do país, sensível progresso tecnológico, 
heterogêneo embora em seu nível e contrastante com a incipiente 
mecanização e lento desenvolvimento das áreas rurais. A escola 
brasileira e, especialmente a escola média em todos os seus aspectos, 
quantitativos e qualitativos, sofreu efeitos dessa transição vivida pelo país 
(Abreu, 1960, p. 16). 

 

No entanto, o panorama montado pelos artigos demonstra um mundo 

bem mais inter-relacionado, de forma a colocar a educação, não como um 

elemento separado da conjuntura, mas sim, como um mecanismo engendrado 

e atuante dentro do sistema.  

Considerando o leque de opções formulado pelos escritores de RBEP, 

como motivos para a mudança da escola secundária nos anos 1950, pode-se 

dizer que as tais mudanças, mais do que resultante de pressões economicistas 

ou formadas por reivindicações sociais, eram motivadas por elementos 

diversos, múltiplos que, somados, germinariam a transformação educacional.  

Os colaboradores da RBEP pressupunham que a mudança educacional e as 

pressões para que tais mudanças acontecessem seriam ocasionadas por um 

conjunto de fatores nacionais e internacionais que, unificados gerariam uma 

grande metamorfose de ideais que, no final da década de 1950, acabou 

agregando a própria essência do desenvolvimento almejado. Esta foi a Era da 

“escola secundária em  transformação” (Teixeira, 1956, p. 03), momento em 

que surgia um novo senso de escola secundária: a “escola em evolução” 

(Teixeira, 1956, p. 04), para a “evolução da própria civilização” (Teixeira, 1956, 

p. 07).  

Lourenço Filho, em 1961, dá uma idéia de “desenvolvimento” 

 
Nesse sentido, a construção que se projete deve considerar um sistema 
ascendente com referência a um maior equilíbrio das relações humanas 
– políticas, econômicas, sociais em geral – resultado a que, de modo 
geral, pode caber o nome de “desenvolvimento”. (...) O Sistema geral 
deverá compreender todos esses elementos partes e subpartes, entre 

 53



si articuladas. Todo ele se solidariza na ação, isto é, na interação das 
partes com o conjunto e do conjunto das partes para efeito comum. 
Sem esse modelo, em que as idéias de estrutura e função aparecem 
como fundamentais, nem mesmo se logrará admitir a sociedade e o 
indivíduo como objetos de estudo de maior valor objetivo. Assim, o que 
podemos chamar de “desenvolvimento” em seu mais amplo sentido, é 
um processo multicausal, cumulativo e circular (Lourenço Filho, 1961, p. 
37).  

 

2. A escola em evolução e a evolução da própria civilização. 
 

Alguns motivos apresentados pelos colaboradores da RBEP para a “Era 

das Transformações” eram de caráter universal: a Revista apresentava esses 

elementos como fatores evidentes e perceptíveis no mundo inteiro, a exemplo 

do processo de crescimento urbano, pois, como um fenômeno do século XX, 

nem o mais pobre dos países do mundo poderia fugir. Segundo os argumentos, 

o ensino secundário de um dado país sempre haveria de tentar modificar as 

suas estruturas para acompanhar essa “grande mudança”.  

 
Duas tendências principais dominam a educação secundária no nosso 
século: sua propagação cada vez maior às classes médias e populares e 
sua adaptação à variedade de aptidões individuais e às necessidades da 
vida moderna (Amado, 1957, p. 155). 

 

Existia, obviamente, a opção de não transformar as estruturas do país 

diante da “mudança”, mas quem optasse por este caminho, muito 

provavelmente, sofreria as conseqüências desse imobilismo. Especificamente 

sobre o caso brasileiro, sobre o ensino secundário, no editorial da RBEP, de 

julho de 1946, estava dito: 

 
Presentemente, entre nós, o problema se apresenta com mais uma outra 
característica: a introdução, nos últimos anos, a atitude mais objetiva ao 
ser procurada solução para os problemas vitais da sociedade brasileira. 
Em verdade, toda uma série complexa de elementos conexos constituiu a 
fonte cujo principal potencial irá moldar a estrutura em torno da qual 
girará o ensino secundário, e capaz de satisfazer interesses gerais. A 
unilateralidade com que seja encarada qualquer das faces desse prisma 
forçosamente leva-nos a concluir pela existência de grave crise no 
ensino, quando é certo que o Estado, no seu próprio interesse, procura 
incrementar o ensino secundário, quer determinando com precisão os 
seus fins, quer empregando todos os meios ao alcance para obtenção de 
maior rendimento.  (RBEP, 1946, nº 23) 

 

 54

Windows
Katya, lembre-se que as professoras reivindicaram a presença das fontes. Você não pode sair por aí interpretando tudo e criando categorias, sem apresentar as fontes, comentar os trechos, relacionar falas... reveja todo este item segundo esta instrução.



  Outros motivos diziam respeito à dinâmica das pessoas e à diversidade 

do mundo artificial. Ou seja, motivos que diziam respeito a tudo aquilo que 

fosse produzido pelo trabalho humano: produção intelectual e material, bem 

como à forma como o homem deveria se comportar diante de tal diversidade. 

 
Toda ela [a escola] deve procurar desde o início, mostrar que o indivíduo, 
em si e por si, é somente necessidades e impotências; que só existe em 
função dos outros e por causa dos outros; que a sua ação é sempre uma 
trans-ação com as coisas e as pessoas, e que o saber é um conjunto de 
conceitos e operações destinados a atender àquelas necessidades, pela 
manipulação acertada e adequada das coisas e pela cooperação com os 
outros no trabalho que, hoje, é sempre de grupo, cada um dependendo 
de todos e todos dependendo de um (Teixeira, 1956, p. 10). 

 

 Podemos dizer que os demais motivos foram apresentados como 

“puramente” brasileiros. Quer dizer, como motivos que possuíam um 

significado somente quando relacionados à estrutura particular do nosso país, 

da nossa sociedade e da nossa cultura.   

 Na RBEP,  ao ser ressaltada a convivência brasileira com modelos 

estrangeiros, havia cautela ao destacar nosso envolvimento com as idéias 

alienígenas.  

 
No presente número de Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos tem a 
oportunidade de inserir um estudo que revela como se realizou, material e 
espiritualmente, o valioso concurso emprestado pelos norte-americanos 
ao progresso da educação brasileira, sendo conveniente ressaltar que 
essa colaboração se fez respeitando, as nossas tradições, tendências 
políticas e sentimentos religiosos (RBEP, 1946, nº 25) 

 
 
 Jaime Abreu era diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais 

(CBPE), quando proferiu palestras no Colégio Estadual da Bahia e no Centro 

Regional de Pesquisas Educacionais de Recife em 1960. Nelas, citou I.L. 

Kandel, em Uma Nova Era da Educação, e afirmou: “o problema crucial de 

educação na maioria dos países, hoje em dia, é o da reorganização do sistema 

educacional de nível secundário” 6 (Abreu, 1960, p.4). 

                                                 
6 Isac Leon Kandel, professor do Teachers College da Columbia University – Educador, 
pesquisador da Educação comparada. Sua obra foi uma das primeiras a considerar a 
educação nacional à luz das forças dos fatores políticos, sociais e culturais que determinariam 
o caráter nacional de cada sistema educativo. Com o propósito de entender, apreciar e avaliar 
o real significado de um sistema educativo nacional seria necessário conhecer as tradições e a 
história, conhecer as forças e atitudes que governam a organização social, as condições 
econômicas e políticas que determinam seu desenvolvimento. São livros conhecidos: 
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 Ainda segundo Jaime Abreu (1960, p. 04), especialmente falando das 

transformações do ensino secundário, defendia haver uma “nova dimensão de 

universalização”, e que as inquietações que as “mudanças sócio-culturais 

haveria de trazer, em seu âmago, tendências de várias espécies [do ensino 

secundário].”   

As “tendências de várias espécies” serão tratadas no próximo capítulo.  

Mas, levando em conta a “dimensão da universalização”, dizia ele que o 

mundo estava “inquieto” e que existiam elementos que seriam os “corolários de 

uma época” (Abreu, 1960, p. 03). Novo patamar, novo ponto de vista, isto é, 

existiam motivos que estavam interligados, elementos que se correspondiam, e 

as suas influências podiam ser percebidas no mundo todo, afinal, marcavam 

uma época. Exatamente por este motivo, fizeram com que o ensino secundário 

passasse a apresentar as “tendências de várias espécies”, abandonando o 

ensino “bacharelesco”, até alcançar essa diversidade de tendências  (Abreu, 

1960, p.04). 

 
 Há uma técnica. Não aprendê-la a usá-la é tentar Deus. A ciência 
progrediu. O mundo mudou a vida dos homens. A tecnologia invadiu os 
lares. Estudou-se o comportamento dos animais. Aprendeu-se a 
psicologia dos homens. As fábricas mudaram as formas de produção. A 
agricultura mecanizou-se e entrou para os laboratórios. A medicina 
revolucionou os métodos de cura. Inventou-se a propaganda. A política 
adotou novos métodos de aliciamento. A terra produz mais com métodos 
novos. As linhas de montagem levaram utilidades à casa dos operários. O 
cinema e a televisão levaram o divertimento às massas e as influenciam 
poderosamente. Tudo mudou na face da Terra (Lima, 1960, p. 163). 

 

 Esse pensamento, proferido por Lauro de Oliveira Lima, no encontro de 

professores do sul e nordeste em Fortaleza, no Curso de Aperfeiçoamento de 

Professores, promovido pela Campanha de Aperfeiçoamento de Ensino 

Secundário (Cades), foi divulgado na Revista do Ensino Secundário, 

publicação do Departamento do Ensino Secundário (Dese), e, finalmente 

transcrita na RBEP7. Nele, estavam contidos os elementos que, 

                                                                                                                                               
Comparative Education. Boston, Houghton Mifflin Company, 1933 e The New Era in Education: 
a comparative study, Boston, Houghton Mifflin Company, 1955. Disponível em: 
www.campus.oei.org (site da Revista da Organização dos Estados Ibero-americanos). Em 
09/02/2005, às 14h10. 
7 A Revista do Ensino Secundário, cuja 1ª edição foi publicada em junho de 1957, era a revista 
da Cades, lançada como forma de divulgar os avanços do aperfeiçoamento do ensino 
secundário no país. Segundo a própria RBEP, ela prestava “informação e esclarecimento”, 
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marcadamente, eram apontados na RBEP como motivos “universais”. Tais 

motivos, correlacionados, modificaram as estruturas do ensino secundário: a 

ciência, a tecnologia, o processo de urbanização a industrialização, as novas 

práticas políticas e a propagação das classes populares.  

Esses motivos, apresentados por Lima (1960) já estão presentes em 

artigos publicados desde a origem do periódico. Na verdade, esses motivos 

foram detonadores de uma reorganização política para o ensino secundário, e 

já estavam registrados no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932), 

documento do qual o próprio Anísio Teixeira foi signatário. A educação, com 

fins pragmáticos e científicos, já fazia parte do discurso da RBEP nos anos 

1940. Contudo, esse movimento pragmatista tinha, para com o contexto dos 

anos 1940, uma outra conformação. Nos anos 1940, os colaboradores da 

RBEPtinham um outro ideal de país e nacionalidade. Portanto, os padrões 

pragmáticos, apresentados nos textos de RBEP nessa época, tinham um outro 

fundamento.  

Carvalho(1999a  pp. 220-221) aponta que, para formar o “cérebro diretor” 

do “organismo social”, era um movimento oportuno para a formação da 

nacionalidade. Para a autora, essa era a “grande reforma de costumes”, porque 

a educação deveria educar antes mesmo da escola, como forma de intervir no 

modo de vida das populações, a fim de construir um cidadão idealizado. 

Segundo ela, o ensino secundário, já havia sido idealizado dentro do 

projeto dominante da ABE. Ele já não deveria formar a elite mandatária, mas 

uma elite “média” com fim de criar uma “mentalidade da cultura média” que 

harmonizasse a pluralidade cultural do país.  (Carvalho, 1999a, p. 221)  A 

nação, concebida como algo “sem forma”, seria vitalizada.  Embutido de um 

ideal racionalista, Lourenço Filho, então diretor do Inep, confiava no crivo de 

uma moderna pedagogia, a que ele chamou “taylorismo educativo”: “maior 

eficiência em maximizar os resultados com o mínimo dispêndio de esforço” 

(Carvalho, 1999a, p. 219). 

                                                                                                                                               
segurada por “assistência técnica”, para 400 mil professores do ensino secundário. Era um 
“veículo de intercâmbio, troca de idéias e experiências, para a formação de uma “nova 
mentalidade progressista” mais propícia à “experimentação renovadora” e novos “métodos em 
que se baseia toda a atuação educacional de nosso magistério” (Ministério da Educação, 1957. 
Revista Secundária, 1ª ed., Rio de Janeiro, CADES, p. 8). 
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Portanto, a “grande reforma de costumes”, impressa nas páginas de 

RBEP em sua primeira fase, seguia essa “representação de vida moderna”, 

que “condensadas no modelo da fábrica, produziam novas sensibilidades”. 

Portanto, a “reforma de costumes” estava amparada no princípio de que era 

necessário imprimir novos ritmos sociais, que impregnariam a sociedade de 

“cultura média”  que, por sua vez, resultaria na criação de uma unidade dentro 

de um país “amorfo” (Carvalho, 1999a, p. 219). 

Ainda segundo Carvalho (1999b), formas inéditas de “intervenção 

disciplinar”, poderiam regrar a liberdade dos homens a fim de ajustá-los a essa 

“nova forma de condição de vida”. Isto seria mais um elemento da “grande 

reforma de costumes”.  

 Para os membros da RBPE nos anos 1950, “novos imperativos” 

condicionavam a escola a uma nova transformação. O ensino secundário, por 

sua vez, também faria parte desta nova readequação aos movimentos 

históricos, que modificados por uma série de elementos combinados, 

imprimiam ao governo, uma nova formulação de estratégias.  

Anteriormente, era dito que esses elementos, em conjunto, funcionando 

em correspondência de atos e efeitos, fizeram com que o mundo se 

modificasse de forma tal, que  toda a humanidade deveria se adaptar aos 

resultados desses novos padrões culturais provocados por esse fenômeno. 

 Em primeiro lugar, está sendo aqui denominado de fenômeno porque a 

lógica matriz da RBEP, quando diz que “o mundo mudou a vida dos homens”, 

retira da atividade humana a ação do contexto, deslocando-a de lugar, como se 

os seres humanos fossem meras criaturas passíveis de atos transcendentes, 

neste caso, associados até mesmo a Deus, e não como agentes da mudança.  

Ou seja, a mudança do mundo parece agir por ela mesma, e essa 

generalização, que coloca a mudança do mundo e adaptação dos homens 

neste mundo novo, tornou-se o centro da evolução nas páginas da RBEP, 

como uma verdade absoluta. Para os colaboradores da Revista, o que mudou 

foi a ciência, a tecnologia, a dinâmica industrial, não os seres humanos.  Esses 

se adaptam às mudanças, e o aprendizado de tal adaptação, urgente por sinal, 

a princípio, deveria vir da escola.  Este era um mundo inquieto, e a escola 

transformada deveria ser mais movimentada, mais prática. 
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 Gildásio Amado (1958) dá um exemplo de como é possível construir 

uma história sem atores.  

 
A aceleração da evolução econômica, em razão dos formidáveis 
progressos da técnica, cujo poder as guerras mundiais exibiram de 
modo espetacular, e paralelamente a evolução social e a própria 
evolução política, acentuando e alargando a noção de democracia 
transformaram profundamente a noção geral do ensino, sobretudo do 
ensino secundário, que passou a constituir instrumento mais importante 
de formação do indivíduo e do cidadão do mundo moderno (Amado, 
1958, p. 156). 
 

 Logo a seguir, ele afirma que os reformadores do ensino secundário 

deveriam  
substituir a seleção apressada de uma elite em função de uma forma de 

inteligência, pela pesquisa e o desenvolvimentos de todas as aptidões, 

isto é, pela promoção adaptada às possibilidades de cada indivíduo  

(Amado, 1958, p. 159). 

 

 Era como se a “mudança” fosse um movimento natural. Os “novos 

imperativos históricos”, de acordo com o que era apresentado na RBEP, 

aconteciam. Não é sabido quem mobilizava esses novos imperativos? A 

evolução econômica se acelera por ela mesma? As guerra mundiais exibiam os 

seus novos aparatos? Mas quem era o exibidor? Também não é sabido qual 

era a participação humana na introdução dos novos ajustamentos. Parece que 

eles aconteciam, como algo que acontecia na vida das pessoas, de forma 

urgente e inevitável. Como o argumento está desprovido de sujeito construtor, 

é apresentado como causa abstrata e não como efeito de um planejamento 

humano. 

Em documento transcrito da publicação da União Panamericana, em 

1947, é exposta a ”imperiosa necessidade de reformar, substancialmente, o 

programa da escola secundária norte-americana” (p. 225). 

 
As novas descobertas científicas impõem, cada vez mais uma maior 
amplitude nos programas de todas as instituições de ensino. Mais recente 
do que a expansão das ciências naturais é o desenvolvimento das 
chamadas ciências sociais. A escola secundária corresponde, mais do 
que nunca, a tarefa de preparar a nova geração na compreensão dos 
problemas da sociedade contemporânea (União Panamericana, 1947, p. 
225). 
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As mudanças aconteciam e isto era certo. As “novas descobertas 

científicas”, a “expansão das ciências naturais”, o “desenvolvimento das 

chamadas ciências sociais”, eram fatores para a criação de uma “nova 

geração” educada por um ensino secundário “reformado”.  O certo, de acordo 

com essa lógica matriz dos artigos, é que, mudanças existiam, aconteciam, e 

como fatos, deveriam ser entendidas como pontos de apoio para 

procedimentos futuros, para o próximo ato, e não como fonte de discussões 

filosóficas e contemplativas. Os leitores eram convidados a agir, não eram 

centros dessa história, não possuiam o direito da escolha: a escola precisava 

mudar, porque o mundo estava mudando. A qualidade da “nova” escola 

dependia das conseqüências, das mudanças estruturais do mundo. Esse era 

mais um dos fatos inquestionáveis dos argumentos dos colaboradores de 

RBEP.  

Ao aprofundar a análise desse documento, percebe-se que a idéia 

principal da reforma do ensino secundário norte-americano se ancorava no 

pressuposto de que a educação deveria preparar os jovens “para a escolha de 

uma carreira” (União Panamericana, 1947, p. 237). 

Segundo o documento da União Panamericana, a juventude precisava 

“aprender a trabalhar”, pois, “apesar do trabalho ser parte essencial na vida do 

homem”, ainda não “tinha sido incluído na organização da educação escolar”.  

Segundo o artigo, “a capacidade de trabalhar durante 8 ou mais horas 

consecutivas, não era, de modo algum, um dom natural, mas, antes, uma 

qualidade que deveria ser adquirida”. Por este motivo, o trabalho deveria “ser 

incorporado na reforma, no sentido de tornar mais fácil a transição da meninice 

para uma vida adulta”, e “jovens de ambos os sexos necessitam de 

oportunidade de trabalho”  (p. 230). 

Constava no referido documento que, quando a educação não fornecia 

tal oportunidade, “os adolescentes satisfazem essa necessidade natural, de 

fazer uso de sua própria energia, recorrendo a outras atividades”. Por esse 

motivo, impunha-se “reconhecer que o trabalho deve ser uma das maneiras de 

usar e desenvolver a energia de cada pessoa” (p. 231). 

Ainda de acordo com o artigo da União Panamericana, os alunos do período 

procediam de todos os extratos populacionais e camadas sociais, e que todos 
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os planos “imagináveis” teriam sido feitos no sentido de orientá-los para 

“ocupações futuras” (p. 205). A psicologia indicava para a juventude duas 

ocupações futuras, substanciais para o desenvolvimento saudável de uma 

pessoa: trabalho como forma de alcançar o direito civil, como prática social 

(p.226-227) e, trabalho como veículo para uma boa saúde mental e física (p. 

235). O trabalho “concede ao jovem confiança em si mesmo” e “ânimo 

necessário para a vida prática”, porque uma boa escola deve proporcionar a 

sua juventude, atividade que a envolvam de forma a contribuir para o bem-

estar da sua comunidade” (p. 231). E o documento continua dizendo: “não são 

poucos os estudantes do ensino secundário que se sentiriam muito mais 

contentes, se ao invés de assistirem às aulas, pudessem ganhar a vida com 

algum trabalho produtivo” (p.232). Esses seriam fundamentos de uma nova 

dinâmica dos “Estudos Sociais” que, ao serem aplicados nas escolas, poderiam 

se tornar “uma das mais importantes contribuições da escola para a 

preparação dos jovens na luta pela vida”. Tais hábitos sociais poderiam ser 

adquiridos dentro ou fora das aulas do colégio, porque esse “treinamento” 

depende da prática social, vista como conseqüência da convivência infantil 

(União Panamericana, 1947, p. 233). 

Tais comportamentos repercutiriam favoravelmente na “saúde mental e 

física” dos educandos. Primeiro, porque “com os preceitos da psicologia 

moderna”, os jovens passariam a adquirir uma “compreensão de si mesmos”, 

como organismos “psico-biológicos”, o que poderia salvá-los de “um grande 

número de erros responsáveis por boa parte da infelicidade humana”; segundo, 

porque se tinha como certo que existiam transtornos mentais e físicos que 

afligiam as pessoas no ambiente artificial e congestionado que caracteriza a 

coletividade em um dado momento (União Panamericana, 1947, p. 235). Por esse 

motivo, os jovens deveriam ser “clarificados” por diversos tipos de “expressões 

e impressões”, por meio das quais poderiam demonstrar, com “segurança e 

qualidade”, a sua capacidade criadora. A música, as artes gráficas, plásticas e 

indústrias seriam os seus grandes “potenciais de expressão” (p. 241). 

 Em Idéias e Debates, há um artigo transcrito da Crônica da Unesco, em 

novembro de 1959, de autoria de Roger Gal, professor do Instituto Pedagógico 

Nacional da França, dizendo que:  
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a adaptação dos programas e das estruturas do ensino secundário a um 
mundo onde é comum dizer-se que está em evolução acelerada, é um 
problema urgente que todos os países devem enfrentar, qualquer que 
seja seu grau de desenvolvimento. Os programas e sistemas escolares 
têm, certamente, em todos os países, um caráter nacional e muito 
estritamente ligado as suas tradições próprias, a seu estágio de evolução 
técnica, econômica e social, ao seu estatuto político, a seus fins culturais 
e filosóficos. E não se trata de propor soluções uniformes e eficientes 
para todos, uma vez que a principal lei de toda educação perfeita é estar 
adaptada exatamente às necessidades da sociedade na qual viverão os 
indivíduos que ela forma. Porém, muitos problemas comuns surgiram de 
uma evolução paralela, mais ou menos avançada segundo cada país, 
para que seja válido proceder a certa mudança de pontos-de-vista (Gal, 
1959, p. 19). 

 

 Há um lapso de onze anos entre o documento da União Pan-americana 

e os escritos do professor francês Roger Gal. Ambos tratam da reforma do 

ensino secundário e da importância de adaptação do ensino secundário aos 

ditames de uma nova perspectiva histórica.  

O primeiro artigo valoriza o trabalho.  O trabalho é tomado como a força 

motriz que traria ao educando uma dignidade que se construíria dentro da 

escola, que até então estava desprovida da possibilidade de ampliar as 

perspectivas desse jovem aos novos desígnios históricos que associam 

educação a trabalho produtivo. Tinha-se em vista que, baseados por estudos 

psicológicos, essa associação só traria o bem do educando, não permitindo 

que ele ficasse grandes momentos perdendo as suas energias com atividades 

não produtivas.  

No segundo artigo também está contida uma proposta de modificação 

do ensino secundário. Segundo preceitos defendidos,  a proposta de 

modificação deveria adaptar-se ao país onde estivesse inserida, observando as 

particularidades, havendo “uma evolução paralela, mais ou menos avançada 

segundo cada país”. Por conta disso, não são sugeridas soluções uniformes, 

posto que cada país deveria buscar as melhores formas de adaptar o seu 

ensino secundário a essas modificações, para “evoluir” em seus interesses. 

Nesse artigo, é defendida a idéia de contextualização do ensino aos novos 

parâmetros civilizatórios. 

A educação secundária, segundo Gal (1959),  acompanha as 

transformações do “mundo acelerado” e dentre as transformações estava o fato 

de que existiam “graus de desenvolvimento”. Portanto, segundo a lógica do 

 62



pensamento de Gal,  eram considerados, como motivos “universais” de 

mudança do ensino secundário, fatores que poderiam ser percebidos em maior 

ou menor grau, dependendo do país e do nível tecnológico em que ele se 

encontrasse. 

A diferença de onze anos entre os artigos aponta as diferenças 

históricas imperativas que deram configuração ao ensino secundário nos anos 

1950.  No final dos anos 1940, o ditame essencial para o ensino secundário 

dependia da introdução da visão de trabalho como forma de engrandecimento 

humano para os jovens. O ensino secundário não deveria atender a fins 

puramente intelectuais, mas considerar que existia uma carga de energia 

humana parada e que poderia estar sendo usada para fins produtivos. Onze 

anos mais tarde, a consideração acerca do trabalho no ensino secundário foi 

um elemento que permaneceu na rotina das discussões sobre o seu 

remodelamento. Contudo, a visão da educação já estava cercada por novos 

referencias que, anteriormente, não existiam: a visão de diversidade nacional e 

da importância em se considerar tais diferenças ao estipular o tipo de educação 

e o tipo de lei que cercearia um possível plano nacional de desenvolvimento.  

 Os “elementos universais de mudança” da História, de acordo com a 

RBEP, também apontavam claramente para um outro fator: um crescimento 

populacional, e uma super dimensão dos números de adolescentes no planeta.   

Na História norte-americana, esse período ficou conhecido como baby-

boom, que aconteceu logo após o término da Segunda Grande Guerra, mas 

que pôde ser observado em outros países do mundo.  No Brasil, esse 

fenômeno pode ser constatado pelas estatísticas, mas também aparece 

claramente nas páginas da RBEP, dado o excesso da repetição sobre este 

tema.  

 Segundo as fontes documentais e a bibliografia consultada (Spósito, 

1984; Nunes, 1979; Werebe, 1958), o fato de haver mais adolescentes no país, 

também foi um dos fatores determinantes para a reforma que reestruturaria o 

ensino secundário. A estrutura acadêmica do secundário, seu currículo, seus 

métodos de trabalho, a didática empregada, a formação dos professores, os 

conteúdos de ensino, tudo, absolutamente tudo poderia, na verdade, deveria 

ser melhor distribuído, ser modificado. Assim, a escola modificada atenderia 

tanto as pressões e a necessidade desses adolescentes, que naquele 
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momento pediam por escola, quanto ampliaria a função formativa da própria 

escola, já que estaria sendo abandonado o ensino verbalista e sem conexão 

com os anos 1950, pondo em prática um ensino mais ágil, mais 

convenientemente adaptado ao novo tempo histórico8.  

Neiva (1944),  escrevendo na seção Através de Revistas e Jornais  em 

1944, já criticava a postura do ensino secundário aplicado naqueles tempos: 

“Não se transmite uma atitude. Muito menos uma atitude democrática” (Neiva, 

1944, p.375). 

Para ele, a “atitude democrática” 

 
exige treino organizado para formar no homem adulto sua segunda 
natureza, tecida de atitudes e hábitos de agir democraticamente, de 
acordo com um ideal democrático.  Só num ambiente social onde o 
trabalho educativo se proceda à base de efetiva cooperação em que 
realmente o indivíduo participe das atividades conjuntas do meio, pode 
forma-se essa atitude. Não há dois caminhos, mas apenas um: o da 
educação secundária ministrada em ambiente social permanente9 
(Neiva,1944: p, 375). 

 

É assim que, na passagem dos anos 1940 para os 1950, os 

colaboradores de RBEP, progressivamente, vão construindo um discurso que 

desmontava, aos poucos, a idéia de secundário privilegiado, para então torná-

lo um secundário diversificado, de “várias tendências”, mais amplo, mais aberto 

ao povo, com cursos equivalentes, até mesmo, equiparados, que atendessem 

os movimentos do mundo moderno, e que, por isso mesmo, se ampliasse, a 

fim de acolher os clamores de uma fatia da população que, por conta do seu 

crescimento quantitativo, pressionava por vagas na escola. 

As necessidades do ensino secundário dos anos 1950, aos poucos, 

atrelaram-se a novas condições e descobertas humanas que, 

                                                 
8  

Anos Matrícula geral dos cursos de Ensino Médio 
 Secundário Comercial Industrial Agrícola Normal 

1945 237.695 56.570 16.531 659 19.533 
1950 406.920 76.455 19.436 2.099 33.436 
1960 991.391 194.124 26.850 6.850 93.600 

Fonte: Nunes (2000,  p. 45).  
9 Nesse artigo, Neiva (1944) apresenta os estudos feitos por Helena Antipoff no ensino primário 
e Lourenço Filho, com o seu livro Introdução ao Estudo da Escola Nova. Os dois estudiosos 
citados por Neiva falam sobre as “atitudes democráticas” aplicadas respectivamente ao ensino 
primário e sobre a experiência de doze anos do Instituto Cruzeiro (Cruzeiro – São Paulo), 
considerada por Lourenço Filho “a primeira tentativa de educação ativa no ensino secundário 
brasileiro”.  (Neiva, 1944, pp. 375-376). 
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progressivamente, dariam-lhe uma outra perspectiva.  Se, nos anos 1930 e na 

primeira metade dos anos 1940, o ensino secundário era visto como um fator 

de lapidação de uma elite, cuja destinação era o curso universitário e ser 

mandatária do país, para que dela emanassem as orientações para a massa. 

Nos anos 1950, esse curso vai tendo as suas características remodeladas, se 

adequando e se ajustando  aos “novos imperativos”  citados por Werebe 

(1963). 

Pelo discurso majoritário da RBEP, pode-se perceber que o ensino 

secundário já não poderia se dar ao luxo de segregar o trabalho intelectual do 

trabalho manual, porque as características psicológicas dos jovens havia 

mudado; o mundo havia se tornado menor e mais veloz; o trabalho, uma 

estratégia didática para o aprimoramento da participação cooperativa que era a 

base desse ideal de democracia. 

 Por meio de fundamentações teóricas ostensivas, o ensino secundário 

foi ganhando um novo formato, que nesta pesquisa se desvenda aos poucos, 

tentando demonstrar que, nos anos 1950, a qualidade de ensino era uma idéia 

em construção, fundamentada por um discurso muito sólido. A “qualidade de 

ensino” não tinha um parâmetro homogêneo, podendo depender do ponto de 

vista dos agentes interessados. No caso da RBEP, esse tema não surgiu de 

repente, não “aconteceu” simplesmente, dependendo de critérios 

historicamente organizados. 

Essa constatação acaba contradizendo a própria formulação do discurso 

dos estudiosos que escreveram para a RBEP, ao reforçar a idéia de que a 

ciência faz o homem, e não o inverso. Por fim, se existiu ensino secundário de 

qualidade nos anos 1950, o que está na pauta deste estudo é exatamente o 

esmiuçar do sentido desta qualidade construída.  

As fundamentações teóricas dos colaboradores da RBEP apontam que 

um dos itens que demonstram um bom ensino para jovens e o ensino para 

ação, cientificamente modelado, deveria incutir na juventude o sentido de 

utilidade, que se voltasse para o mundo do trabalho, para uma vida útil dentro 

da sociedade. Não permitir que o jovem permanecesse muito tempo parado era 

um dos seus mandamentos.  

Por fim, em 1959, as  mudanças e os novos fatores de ajustamento do 

ensino secundário pareciam clamar uma vertente diferenciada para o ensino 
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secundário. Aqui, é possível perceber que ele já não tinha mais nada a ver com 

a idéia de ensino secundário propedêutico,  única via de acesso para o ensino 

superior. Ele já era um ensino que estava embasado por perspectivas muito 

mais técnicas do que eruditas, muito mais objetivas e utilitárias do que 

meramente intelectuais.  O ensino secundário, visto dessa forma, parece que 

rompia as barreiras que o cerceavam:de universo único, fechado, circunscrito 

por uma forte barreira legal, o ensino secundário passou a ser visto como 

amplo, prático, múltiplo. 

 
Ele deve considerar, tão cientificamente quanto possível, a evolução 

das necessidades econômicas e a divisão das tarefas na sociedade de 
amanhã – (...). Ele deve mostrar quais são as ciências e as técnicas 
necessárias à formação do homem moderno para que ele [o jovem] se 
integre de modo útil na vida ativa e na sociedade adulta. Ele deve 
considerar as implicações sociais e humanas da especialização. E como 
certas ciências dizem mais respeito ao homem e a sua formação – 
sociologia, psicologia, pedagogia – ele deverá perguntar das 
conseqüências que essas concepções modernas podem e devem ter 
sobre o conteúdo e os métodos de educação (Gal, 1959, p. 21).  

 

 O ensino secundário passava a compreender, em si, uma série de novas 

necessidades que modificava as suas perspectivas de ensino, pois considerava 

um modelo altamente científico, especializado, que tem o seu saber voltado 

tanto para sua formação, quanto para até mesmo questionar e analisar o 

funcionamento das suas próprias estruturas. Nesse sentido, a escola não 

funcionava por si só, mas mediante a medição e avaliação de elementos que já 

não permitiam o mero conhecimento “desinteressado”, já que está sendo 

considerado um conhecimento que tinha nas suas bases o empirismo e valores 

mais rigidamente quantificados. 

 Sociologia, Psicologia e Pedagogia foram os três ramos das ciências 

humanas que adentraram a discussão da reforma do secundário e as páginas 

da RBEP.  Foram claramente propostas como ciências fundamentais para um 

ensino novo. E se fizeram presentes de várias formas nos artigos: seja 

endossando idéias, dando força científica a um pensamento qualquer; seja 

organizando, racionalmente, as necessidades físico-estruturais ou intelectual-

filosóficas da escola moderna; ou, ainda demonstrando os benefícios da 

metodologia de tais ciências para o assessoramento funcional da educação 

num plano geral. 
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 Por fim, Abgar Renault (1959),  em aula inaugural da abertura dos 

cursos do Colégio D. Pedro II, em 1959, parece dar um “arremate final” na 

modificação do ensino secundário. Esse “arremate” dizia respeito a duas outras 

grandes mudanças do processo civilizatório da nova modernidade: o 

encurtamento das distâncias e o inglês, como língua universal para fins 

práticos. 

 
 (...) graças ao encurtamento das distâncias e ao conhecimento de tantas 
regiões remotas, hoje em contato quase diário com países mais 
civilizados, por forma que as economias acabaram por interpenetrar-se e 
nenhum país pode isolar-se ou bastar-se.  
Ao lado de tudo isso, há de assinalar a importância imensa que assumiu 
a língua inglesa nos últimos anos, seja do ponto-de-vista das relações 
internacionais propriamente ditas, seja como meio de comunicação 
comercial, seja como instrumento de trabalho, seja ainda em si e por si 
mesma, como expressão cultural do grupo anglo-saxônico. Há trinta 
anos, poucos eram os que liam em Inglês. (...) não podemos mais, para 
múltiplos efeitos, dar-nos ao luxo de ignorar a língua inglesa (Renault, 
1959, p. 5). 

 

 O mundo havia mudado tanto que até mesmo a noção de espaço e 

tempo se transformou. O planeta Terra parecia diminuir de tamanho, teve seus 

recantos interligados por uma rede de conexões: físicas, intelectuais e 

lingüísticas. A língua inglesa tomou a dianteira das ordens práticas do planeta, 

desbancando as línguas latinas do seu alto patamar, o que, em certo sentido, 

explica a retirada do latim do currículo escola em 1959, praticamente acabando 

com a era dos estudos clássicos. A ciência e a técnica diminuíram as 

distâncias, e os jovens necessitavam desses conhecimentos até mesmo para 

entender a sua função dentro deste mundo transformado. 

 

 

 

3. Os motivos universais que transformaram o ensino secundário e     

os critérios que passaram a fundamentá-lo. 
 

 Segundo os colaboradores de RBEP, a organização da educação do 

Brasil antes mesmo do final da Segunda Guerra “vem a cofundir-se com a 

organização do trabalho e com a renovação e o aperfeiçoamento das formas e 
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tipos de produção” (Lourenço Filho, 1944, p. 18).  O conceito de boa educação 

para os jovens passou a ser modelado a partir da relação entre o processo de 

escolarização e o mundo do trabalho.  Os colaboradores de RBEP não 

cansaram em declarar que a educação deveria ser mobilizada para a ação, e 

não mais para fins intelectualistas. 

 
Sair do marasmo da passividade, em oposição à psicologia do 
adolescente, tentando encher a cabeça do aluno de conhecimento e mais 
conhecimento (...) Não se cuida de formar a personalidade, à 
cooperação, à iniciativa, educando  um indivíduo que seja capaz de 
resolver, por si só, problemas novos, que se lhe apresentem no futuro, 
sejam quais forem os seus problemas (Penteado Jr., 1948, p. 49). 
 
 

Portanto, um jovem bem educado projetar-se-ia para o futuro, 

especializando-se para sua posição de trabalho e comportamento social futuro. 

O trabalho lhe concederia “ânimo”.  O trabalho era uma “prática social” útil, 

ligada ao direito civil, portanto, veículo para o exercício da cidadania. Este era o 

primado da qualidade de ensino: a ética da utilidade, possivelmente um dos 

passos civilizatórios ao qual se fez referência referido ao início desta 

discussão. 

 A Revista Brasileira dos Estudos Pedagógicos, dado o peso político de 

sua posição, não poderia deixar de discutir a Era das transformações, até 

mesmo porque divulgava os atos oficiais e colaborava para a difusão da 

mudança.    

Ao ser apresentada, em suas páginas, as mudanças históricas, elas são 

analisadas como um organismo dinâmico que foi erigido por meio da 

correlação de uma série de fatores, da ciência “espetacular”, deificada graças à 

aprofundada crença que os homens tinham para com seus fundamentos, 

passando pelo funcionamento da técnica e da diminuição das distâncias, até o 

imprescindível aprendizado da língua inglesa.  

Nas páginas da RBEP, as mudanças do mundo, eram , por vezes 

apresentadas em pequenos blocos, às vezes, separadas por temas, e, 

dependendo do artigo, busca-se o “elemento de mudança” mais conveniente 

para enriquecer a explicação do assunto que a ser desenvolvido. Todavia, os 

colaboradores que escreviam para a Revista, pareciam intercambiar-se, 

criando uma rede de motivos geral que, unificada a todo o grande corpus 
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histórico e documental, apresentava-se como necessária para justificar a “era 

de transformações” pela qual passava a escola brasileira.  

O pensamento dos colaboradores registrado em RBEP demonstra que a 

realidade do mundo era regida por uma multicomunicação de temas, práticas 

científicas, geográficas, históricas, sociológicas, políticas, econômicas etc., que 

tornaram o mundo pequeno e grande ao mesmo tempo, e que, portanto, não 

poderia ser compartimentado em assuntos estanques. Ou seja, não deveria se 

observar o mundo somente pelo parâmetro político, ou econômico. Se mundo, 

agora, segundo a ótica da Revista, era “complexo”, deveria ser a escola um 

ambiente que refleteria essa complexidade.  

Esse conceito de multidisciplinaridade parece mais ativado ao ser 

contrastado aos estudos levantados por Freitas (2001), quando este analisa as 

imagens do Brasil, segundo a ótica que os intelectuais que trabalhavam no 

CBEP e dos CRPEs, ou melhor, sob a ótica dos intelectuais que formulavam 

sobre a questão da regionalidade nos anos 1950. 

Segundo o pesquisador, a entrada da Unesco no Brasil, em 1949, foi 

decisiva para a reformulação das ciências sociais e para as pesquisas 

educacionais no país.  De acordo com o autor, essa relação entre  intelectuais 

brasileiros e o órgão supranacional se intensificou a partir de 1952, quando 

Anísio Teixeira assumiu o Inep. Como já foi dito, esse é o mesmo momento 

que Cunha (2002) chamou de “apologia da planificação”.  

Cunha (2002)  afirma ainda que, nesse período, tanto o projeto do CBPE 

quanto o dos CRPEs englobaram profissionais da chamada “órbita Anísio 

Teixeira”10.  Esses intelectuais, segundo o autor, estavam sob o “impacto da 

divulgação recente de conceitos antropológicos de cultura”, o que lhes investia 

de um aparato novo para o entendimento da “realidade do Brasil”. Segundo ele, 

os programas que associavam “antropologia à sociologia da educação“ 

(Cunha, 2002, p.35), criaram a idéia de espaços que coexistiam com “vários 

tempos históricos” (p. 36). Para ele, as “tribunas de opinião”, dentre eles a 
                                                 
10 Segundo o autor, os nomes, cujas “ações e intervenções foram decisivas”, são os de: 
Jacques Lambert, Almir de Castro, Jaime Abreu, J. Roberto Moreira, Charles Wagley, Marvin 
Harris, Carl Winters, Adroaldo Junqueira Aires, Josildeth Gomes, Carlos Castaldi, José 
Bonifácio Rodrigues, Orlando F. de Melo, L. de Castro Faria, Luiz Aguiar Costa Pinto, Fernando 
de Azevedo, Gilberto Freyre, Almeida Júnior, Antônio Cândido de Melo e Souza, Lourival 
Gomes Machado, Bertram Hutchinson, Florestan Fernandes, Roger Bastide, Egon Schader, 
Darci Ribeiro, Maria José Garcia Werebe, José Mário Pires Azanha, Luis Pereira e Celso de 
Rui Beisiguel.  
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RBEP, estampavam as discussões que emanavam desses centros, 

coadjuvando aquilo que esses intelectuais chamavam de “realidade”. 

Como a realidade do Brasil apresentava-se diversificada com vários 

tempos históricos”, entendeu-se que a percepção do Brasil não “sobreviveriam 

as grandes generalizações, postas até então como símbolos da cultura 

brasileira”.  Portanto, a pesquisa educacional deveria de apoiar nos 

procedimentos típicos da pesquisa de campo para que o “’mapa cultural’ do 

Brasil pudesse colaborar na feitura de um ‘mapa educacional’ e vice-versa”11 

(p.37). 

O Brasil convivia, segundo a ótica do CBPE, com a “justaposição de 

tempos históricos diferentes e a sobrevivência de arcaírmos” (Cunha, 2002, 

p.40). A multidisciplinaridade não era um fundamento da escola, que 

funcionava como uma vitrine, mais um dos centros de experimentação dessa 

dada realidade que também era uma novidade: o Brasil dual não significava 

mais a distância entre a prosperidade do homem da cidade e a indolência do 

sertanejo. A cultura urbana, nos anos 1950, ao se fazer “vetor de 

racionalização” do país (p. 49), enxergou múltiplas culturas dentro de um 

mesmo universo.   Portanto, a lógica de unificação não mais deveria passar 

pelo sentido de homogeinização das diferenças do país como era a estratégia 

dos anos 1930 e 1940, mas no estudo diagnosticado desses universos 

paralelos.  

Anísio Teixeira, a “espinha dorsal” desses projetos (Cunha, 2002, p.41), 

sempre defendeu a idéia de que os diagnósticos pudessem dar as 

coordenadas para um exercício planejado de escolarização. Os “muitos brasis” 

tornaram-se palco para o que Xavier (2001) chamou de o “Brasil como 

laboratório”.  Anísio Teixeira teria tomado essa idéia, e tratou de formular uma 

                                                 
11 Sobre esse assunto, diz Cunha (2002, pp. 134-135): “Auxiliados por J. Lambert (1956) e O. 
Klineberg, técnicos da Unesco, os diretores do CBPE elaboraram um plano de ação para o 
Centro nos anos 1956-1957. Destacam-se entre as diretrizes do documento – publicado no 
terceiro número de Educação e Ciências Sociais -, a priorização das Ciências Sociais  para a 
’solução dos problemas educacionais do Brasil’; e necessidade de integrar os sistemas 
educacionais, com a necessidade de mudança do país, partindo-se de uma descrição e análise 
crítica da educação, no sentido de poder avaliar futuras mudanças. Lambert, na redação de um 
comentário relativo a esse programa do CBPE, enfatiza o objetivo de ’aplicar a pesquisa 
sociológica à política educacional’, acentuando que os pesquisadores deveriam elaborar um 
‘mapa sociológico’ e um ‘mapa educacional’ do país, o que facilitaria, segundo o autor, os 
estudos pertinentes à adequação do sistema escolar à nascente estrutura democrática e 
urbana do país “.  
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educação em que cada unidade escolar fosse um microcosmo dentro das 

múltiplas diversidades brasileiras. Portanto, o serviço racionalizador da escola 

não deveria ser homogêneo, mas ancorado segundo as perspectivas 

diagnosticadas em cada uma das comunidades em particular (p.49). 

Segundo Souza (1947), a idéia do regional deveria ser tomada como 

ampla reorientação de signos: 
 

precisamos, quanto antes, abandonar a idéia de currículos que têm de 
ser os mesmos para todo o Brasil, currículos que permitem apenas uma 
bifurcação que, na realidade, inexiste. Acabemos com as “padronizações” 
(Souza, 1947, p.545). 

 

 Se tempo e espaço foram redimensionados dentro das possibilidades 

intelectualizadas por descobertas do campo antropológico, isso significa que a 

própria lógica de tempo poderia ser deslocado. Havia, portanto, a hipótese de 

que ‘”tempo estanque” e “tempo histórico” conviviam, e que este último poderia 

ser deslocado ou acelerado (Souza, 1947, p.41). 

Entretanto, esta grande estrutura é apresentada como tendo sido 

formada naturalmente, como se tivesse acontecido de uma forma genérica, até 

mesmo, associada a uma dádiva divina, como se os homens não fossem os 

agentes causais da história. Eles podem ser criativos, ágeis, dispostos, 

múltiplos nos seus atos, mas ao mesmo tempo são direcionados. Seguindo a 

lógica da utilidade do aluno, a escola estabeleceria para onde e em qual 

momento eles deveriam agir, de preferência demonstrando, com “ânimo” o 

valor dessa utilidade. 

Este era o mundo moderno, “inquieto”, “acelerado”, dominado por formas 

variadas de atuação do homem. O homem deveria estar pronto a agir, ser um 

elemento de “ação” dentro desta grande complexidade encabeçada pelas as 

transformações advindas da ciência, da técnica, da urbanização e da produção.   

Mas, nas páginas da RBEP, esse homem aparece como um ser 

anônimo, que deve aprender a se adaptar às mudanças desta grande 

estruturação. Ele não é posto como agente do fato, mas, meramente como um 

autômato no fato, inserido na história como um indivíduo atuante, até mesmo 

com seus sentidos “psico-biológicos” ativados, mas não como propositor, mas 

como resultado da trama: autômato e anônimo, um representante da sociedade 

de massas.  
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Enfim, este mundo já transformado era artificial, porque trata de uma 

estrutura que fundamentalmente utilizava a prática humana para funcionar. 

Entretanto, os homens não eram os atores centrais, porque nas diretrizes da 

“nova escola”, eles estavam sujeitos a uma força maior, “infalível”, e que, 

portanto, o melhor a fazer, seria se preparar para um novo mundo futuro: 

adaptar-se ao mundo artificial. Os parâmetros de escola de qualidade para a 

RBEP, perpassam um ideário caótico porque se naturaliza o artifício, reforma-

se a natureza das coisas.  

A escola secundária era fonte de grandes discussões no mundo inteiro. 

No Brasil, nos anos 1950, ela deveria acompanhar esta onda de mudança 

rapidamente, porque era exatamente de dentro da escola que surgiria este 

homem de ação: psico-ativado, mas autômato. Ele deveria ter um aprendizado 

múltiplo, dinâmico, que exigisse uma maior mobilidade, ou, melhor dizendo, 

aceleração, da mente e do corpo, até porque, caso contrário, tornar-se-ia 

ineficaz, atrasado, e por fim, cairia no discurso do lento, contemplativo, 

obsoleto, “velho”. Porque, na RBEP, não existia discurso que se contrapusesse 

à aceleração dos corpos, e a inexistência da crítica, de um movimento 

contrário, parecia só aumentar o juízo da aceleração, da dinâmica para frente. 

O ideal de qualidade estava inserido no “olho do furacão”.  

Portanto, o movimento de integração dos motivos “universais” de 

mudança, culminou com  a transformação do ensino secundário, de seus 

fundamentos e de seus novos critérios de funcionamento. O caráter do ensino 

secundário estava transformado.  

Segundo a lógica dominante de Idéias e Debates, os princípios que 

permitiam distinguir uma boa escola e uma escola ruim, segundo esse 

movimento universal, diziam respeito ao “mundo inquieto”, que necessitava de 

uma escola secundária mais “prática”, devido à necessidade de se “planejar” 

uma nova estratégia de ação para esse tipo de ensino, bem como uma nova 

estratégia de ação para o ajustamento da humanidade nos novos padrões 

configuradores.  

Para que tal planejamento fosse levado a cabo, a humanidade deveria 

compreender o funcionamento desse “novo ajustamento” cultural, que 

dependia tanto de conhecimentos “tradicionais” remodelados, quanto da 

aquisição de novos conhecimentos. Abandonar o que era considerado “velho” 
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era um dos imperativos. Outros tantos imperativos foram construídos de acordo 

com “novas demandas”: idéias de desenvolvimento, subdesenvolvimento, a 

economia atrelada à educação, e a necessidade de um “acúmulo de capital” 

nacional eram os fundamentos desse novo passo da humanidade.  

Nesse sentido, a preocupação dos colaboradores a princípio, parece 

recair sobre o currículo e sobre o seu formatos disciplinas que deveriam ser 

mantidas, e o número de aulas para cada uma delas. Obviamente, a discussão 

reincide sobre o caráter “clássico” do currículo que estava atuando na escola. 

Posteriormente, a discussão é direcionada para a equivalência dos demais 

ramos do ensino médio para com o secundário. A essa preocupação 

acompanham tanto o esforço de convencimento do público de que a 

equiparação de cursos era uma “solução inteligente” para o país, quanto a 

árdua tarefa de, aos poucos, remodelar todo o ensino secundário. A partir de 

meados dos anos 1950, a principal preocupação dos pesquisadores era tornar 

a escola secundária mais “prática”, a fim de fundir-se aos apelos economicistas 

que, no momento, misturavam-se com as determinações educacionais.  

 As novas ciências, principalmente as ciências sociais, ao mesmo tempo 

que introduziam, progressivamente novos conceitos que ajudavam a perceber 

essa modificação estrutural, colaboravam para a elaboração e o estudo 

estrutural, para um planejamento da escola adequada às realidades locais.  Já 

ao término dos anos de 1950, segundo os colaboradores da Revista, não 

haveria a possibilidade de um país se retirar desse novo passo civilizatório, 

porque ele aconteceria no mundo inteiro e fugir desse movimento seria como 

fugir da  coerência dos fatos.   

 Jaime Abreu (1960), ao analisar as “tendências antagônicas do ensino 

secundário”,  afirma que a reorganização desse ensino era um aspecto 

universal da história humana naquele período, porque “a extensão da 

escolaridade” pós-primária é uma “irreversível opção social”. 

 
Os problemas emergentes dessa opção pela extensão da escolarização 
comum ao nível de segundo grau constituem, realmente a pedra de toque 
dos sistemas educacionais contemporâneos, justificando, inteiramente, a 
afirmativa de Kandel de que o problema crucial da educação, na maioria 
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dos países, hoje em dia, é o da reorganização do sistema educacional no 
nível secundário12 (Abreu, 1960, p. 09). 
 

 

Adequar o ensino secundário a essas novas “pressões”, moldá-lo de 

forma que o trabalho fosse  um dos elementos do planejamento, era um de 

seus fundamentos principais. A escola, portanto, era um micro-organismo 

dentro desse universo, e não poderia mais se dar ao luxo de permanecer 

intelectualista.   

 

4. Democracia Industrial: o fim do bacharelismo no ensino 

secundário. 
 

 Para a RBEP, a escola secundária, estratificada nos moldes do 

secundário preparatório, teria criado um grande “desajuste” na educação 

brasileira, porque o modelo de preparação das “individualidades condutoras” já 

não combinava com o momento histórico em questão, e este anacronismo 

“conduziu a escola a uma crise estrutural pelo desajuste flagrante de suas 

práticas desatualizadas em relação aos interesses e necessidades dominantes 

na sua população discente.” (Abreu, 1960, p.12). 

 A expressão democracia industrial criou um novo universo temático para 

a expressão democracia. E a democracia era um bem de inestimável valor 

universal, conforme foi visto, de grande valia para o período, para os 

intelectuais da RBEP, para a escola enfim. Escola boa, escola de qualidade, 

escola moderna, deveria ter formas e técnicas que desenvolvessem o sentido 

da prática cidadã nos modelos de uma democracia industrial (Abreu, 1960, 

p.12). 

 Anísio Teixeira explica para os inspetores de ensino que o caráter de 

escola para formar uma elite mandatária estaria em extinção. A comunidade, 

                                                 
12 Isaac leon Kandel, graduado pela Universidade de Manchester, PhD pelo Teachers College 
na Universidade de Columbia. Estudou e comparou a educação em muitos países de política 
democrática.  Kandel foi propositor de uma escola de pensamento baseada na educação 
comparada, conhecida como “funcionalismo histórico”.  A idéia básica dessa premissa é a de 
que a escola não “opera em um vácuo”, mas está interligada com outras instituições políticas e 
sociais, podendo ser muito melhor compreendida quando analisada dentro de um contexto 
social, político e econômico.  Disponível no sítio do Internacional Bureau Education – 
www.ibe.unesco.org, em 07/07/2005, às 16h15.  
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que estava presente no ensino secundário, já não era mais composta pela 

aristocracia brasileira. A educação escolar já não mais poderia ser bipolarizada 

entre escola primária para os “pobres” e escola secundária para “os ricos”. O 

que existia era um “fenômeno de massa”, que estava tomando a escola das 

elites, como condição para a ampliação de sua expectativa particular de 

ascensão social. Portanto, o que estava acontecendo era que a 

heterogeneidade social estaria forçando a escola a desenvolver novas 

técnicas, já que não se tratava mais de educar alguns poucos, mas educar a 

todos, o que exigia uma organização mais elaborada, racionalmente mais 

organizada e cientificamente embasada pela escola (Teixeira, 1954, pp. 9-10). 

 Sobre esse aspecto, continua ele, era necessário ter “uma compreensão 

mais perfeita da cultura de nossa época” (Teixeira, 1954, p.10) e entender que 

era necessário à escola secundária estar “oferecendo aos seus alunos a mais 

variada gama de oportunidades educativas, capazes de formá-los de acordo 

com suas aptidões e capacidades”, pois como a educação passou a visar a 

muitos, não era mais possível imaginar a criação de uma única elite 

mandatária, pois a escola moderna não tinha pretensão de fazer de seus 

alunos “todos intelectuais no velho e costumeiro sentido da prestigiosa 

palavra”. Os alunos deveriam ficar “dependentes da inteligência compreensiva”, 

cuja regra de ouro baseava-se na seguinte premissa: “ensinar pouco e bem”. O 

aluno ficaria preparado e se auto-educaria, pois se considerava que a 

particularidade do homem era ser “autodidata”, pois, não seria “adestrado”, 

mas aprenderia  por si” (Teixeira, 1954, p.11), porque, no fim da jornada, cada 

aluno viveria segundo “o que cada um adquiriu na sua luta livre pela 

educação”.  

 O que se vê aqui, portanto, é um novo conceito de homem.  Anísio 

Teixeira (1954, p. 7) critica o ensino das humanidades clássicas, não porque 

não gostasse delas, mas porque o ensino secundário clássico tratou de criar 

uma pequena elite de pessoas “cultas”, “intelectuais”, em descompasso com 

um novo tipo de humanismo que agregava as três formas de educação 

secundária, já elencadas anteriormente: a literária, a técnica e a científica.  

Segundo Teixeira (1954), os jovens deveriam ter em mãos “a posse de 

um instrumental de trabalho” que habilitasse o aluno a ter uma visão, enfim 

complexa, dos conhecimentos que basicamente agregavam esses três 
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campos, porque um campo é dependente e correlacionado ao outro, haja vista 

a impossibilidade de se criar algo sem possuir “capacidade imaginativa”, sem o 

bom aprendizado da língua. Ao mesmo tempo em que não seria possível 

imaginar a ciência sem o poder da técnica e da criação ou vice-versa. 

 Deste modo, ação e disciplina, propugnados com métodos racionais e 

científicos de ensino, possibilitariam tanto a criação de um novo homem, 

autônomo e capaz, quanto ampliariam as possibilidades de ascensão social e 

de conhecimento e práticas humanas. Em vez de existir uma única elite, nos 

modelos clássicos greco-romanos, poderia ser assistido ao surgimento, daquilo 

que o próprio Anísio Teixeira (1954, p.14) chamou de pequenas elites, vários 

pequenos agrupamentos selecionados por competências particulares, que 

comporiam as várias “micro-sociedades”, que gozariam de seus conhecimentos 

adquiridos e, por conseguinte, agiriam pelo bem da sua comunidade ou em 

sociedade. 

 Para a XII Conferência Nacional de Educação, promovida pela 

Associação Brasileira de Educação (ABE), Anísio Teixeira é designado a 

relatar o tema “Os processos democráticos da educação dos diversos graus de 

ensino e na vida escolar”. Ali, foi dado um novo conceito de sociedade 

democrática: 

 
a sociedade democrática é a sociedade em que haja o máximo de 
comum entre todos os grupos e, por isto, todos se entrelacem com 
idêntico respeito mútuo e idêntico interesse. As relações entre todos os 
grupos e o sentimento de que todos têm algo a receber e algo a dar 
emprestam à grande sociedade o sentido democrático que lhe permitem 
fazer-se o meio do desenvolvimento de cada um e de todos (Teixeira, 
1956, p. 5). 

 

 Sobre como deveria ser a verdadeira experiência democrática dentro do 

ambiente escolar, manifestou-se Teixeira (1956): 

 
(...) a escola se faz um pequeno ideal de vida comunitária, com um plano 
de atividades em que o rigor exato do trabalho, a doce intimidade da 
família e a alegra animação do clube se casam, para produzir um 
ambiente capaz de conduzir com êxito a aventura do saber, do progresso 
social e da igualdade humana, que é a própria aventura da democracia 
(Teixeira, 1956, p. 11). 
 

E continuou: 
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se a escola transformada cria as condições necessárias para um trabalho 
real e eficaz e este trabalho se vai fazer em comum, com divisão de 
tarefas, sentido de responsabilidade e cooperação; e se a sua 
organização, isto é, a relação entre alunos, professores e administração, 
é a de um “team” em que todos se sintam “tão bons quanto os outros”, 
então a formação democrática será quase inevitável (Teixeira, 1956, p. 
14). 

  

 Larrea (1947), falando do “Espírito, tendências e problemas da educação 

latino-americana”, disse: 
 

O ensino vocacional não prosperou na América Latina porque o trabalho 
manual não tem dignidade superior. (...)  O colégio ensina-o a falar das 
coisas, mas não a fazê-las. O colégio estabelece a pugna entre trabalho 
intelectual e trabalho manual, sem compreender que ambas as formas de 
trabalho contribuem para uma aprendizagem de possibilidades mais 
fecundas e que se integram na formação do homem atual (Larrea, 1947, 
p. 419). 
 

 Esse mesmo autor, ao reclamar, para as escolas latino-americanas, um 

ensino secundário que fizesse mais e falasse menos, admitia a questão de 

tornar a educação uma agenciadora de valorização do trabalho manual como 

uma pendência dessa idéia, não só para o Brasil, mas para toda a América 

latina.  Fundamentalmente, tornar o ensino secundário um canal para 

atividades vocacionais era um problema de fundo aparentemente universal.  

Anísio Teixeira, em 1956, tratou da necessidade de “se corrigir o 

equívoco” das teorias individualistas do século XIX, porque, no momento de 

sua fala, não estava se valendo da crença de que os seres humanos 

“possuíam um conjunto de qualidades inatas” que, por si só, levaria o indivíduo 

a uma sociedade ordenada e justa, um anseio natural e todos os homens 

(Teixeira, 1956, p. 6). Para ele, a nova democracia seria um apelo à 

cooperação, uma ajuda mútua entre as pequenas elites, ordenadas que se 

ajudariam mutuamente.  

Como a humanidade, ao contrário, só havia utilizado desse conceito 

para aumentar as diferenças sociais, era imprescindível que, naquele 

momento, houvesse a modificação do conceito de sociedade democrática.  A 

sociedade deveria não apenas ser rigorosamente planejada, econômica e 

politicamente alterada, como também os indivíduos, sob a luz de um novo 

individualismo, precisando ser melhor preparados pela escola. Esta seria um 

ambiente de simulação analógica das experiências da vida, de forma a criar um 
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homem que, após ter ciência de suas capacidades individuais, estivesse apto a 

utilizá-las para um bem maior, para um bem coletivo. Este seria construído de 

forma corporativa, pois (re)construída a moral do sujeito, para que este 

pudesse ampliá-la, do seu ethos para um plano maior, o da sociedade, 

considerando que havia uma identificação de interesses, em que todos 

trabalhariam em função de todos, o desenvolvimento pessoal refletiria o 

desenvolvimento comunitário e, posteriormente, o desenvolvimento nacional.  

Portanto, Anísio Teixeira (1956) renegou a lógica clássica, em que uma 

elite minoritária continuaria comandando os destinos nacionais, enquanto os 

outros trabalhariam para ela. Negou também a idéia de perpetuação de uma 

“particularidade” da história do Brasil, a herança portuguesa. Para ele, o 

preconceito para com uma escola mais prática, dizia respeito, principalmente  a 

esse fato: a permanência de um ranço aristocrático na verve do brasileiro 

médio13 Segundo esse autor, o conceito de humanismo havia sido ampliado, 

passando a ter um sentido corporativo, que desbancaria de vez o conceito de 

trabalho como mobilização específica daqueles que estavam à margem da 

cidadania. 

O homem novo seria reflexo da educação nova. Essa escola, tal qual o 

mundo, não poderia se dar ao luxo dos arcaísmos do ensino descaradamente 

aristocrático, das elites, porque havia as pressões sociais que não permitiam 

tais elitismos, ao menos quantitativamente. As tais mudanças estruturais 

também expurgava da escola a formação meramente acadêmica e verbalista, 

com alto teor parnasiano e rural, porque ter se tornado uma monstruosidade 

diante da evolução das coisas. 

A partir da entrada de Anísio Teixeira no Inep, a idéia de escola para a 

“evolução das coisas”, escola secundária prática voltada para o trabalho, 

escola secundária que não privilegiaria apenas  uma elite, cujo destino seria 

mandar, tornou-se assunto comum.  

Mas, após a abertura do CBPE e dos Centros Regionais em 1955, a 

Revista  parece tomar um outro rumo, porque a “evolução das coisas” no que 

diz respeito à educação, passou a estar dependente da análise de outra ciência 

                                                 
13 Jaime Abreu (1960) apontou esse mesmo problema em artigo escrito para o CBPE: “O velho 
arquétipo do século XIX, a escola do gentleman, é considerado como tendo na escola 
secundária acadêmica seu instrumento normal de realização” (Abreu, 1960, p. 18). 
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e de um novo conceito, que antes não era discutido nos artigos da RBEP: a 

economia, que passou a se apresentar como uma espécie de centralização 

temática, em que todos os outros assuntos passaram a compor a sua órbita, 

sendo defendida a idéia de que o desenvolvimento era a essência da “evolução 

das coisas”.  

 Nos artigos da Revista, a diferença fundamental, entretanto, era que o 

novo e os valores que concediam qualidade à escola desde o início da década,  

e que se acentuavam a partir de meados dos anos 1950, insistiam na 

“classificação das coisas”, de  modo a considerar que  todas as coisas tinham 

função, tinham a sua especialização, e faziam parte de um todo maior, cujos 

focos de atuação, combinados, formavam uma verdadeira harmonização14.  

A escola, como reflexo desse “novo”, não deixaria de fazer parte desse 

sistema integrado. Portanto, a “evolução das coisas” parecia ser até mesmo 

superior à “evolução social”, porque evolução social, no caso brasileiro, seria o 

processo civilizatório que o remeteria ao patamar de país mais próspero. No 

entanto, isso só aconteceria mediante a primeira mudança que a escola 

ajudaria a promover: a educação formadora de um homem modificado, 

resultado da compreensão do processo educativo, pelo qual circulariam os 

elementos que denotariam a qualidade de ensino.  Entender a mudança do 

homem, nesse período, é entender o grande elemento formador de uma escola 

de qualidade nos anos 1950 e, até mesmo, o significado de modernidade. 

A desorganização do mundo inquieto poderia ser ordenada e a evolução 

das coisas seria a base para essa mudança cultural, determinada, acima de 

tudo, por uma complexa progressão do artificialismo, ou seja, uma progressiva 

dependência  na projeção dos fenômenos, sejam eles sociais e econômicos; 

sejam frutos de uma excessiva credibilidade nos “planos de ação”, resultantes 
                                                 
14 A Portaria nº 67, de 30 de janeiro de 1946, especificou os “Critérios para a classificação dos 
estabelecimentos de ensino secundário” a partir do conteúdo de materiais utilizados para a 
explicação de uma dada disciplina. Segundo essa norma, haveria uma avaliação que daria um 
valor para cada objeto que poderia auxiliar um professor enquanto ele explicava a matéria. O 
“valor” não dizia respeito ao custo monetário, mas sim à relação dos objetos para com o ensino 
da matéria (Magalhães, 1946, p. 154). Outro exemplo de classificação de coisas foi 
apresentado pelo  relatório do sétimo ano de atividade do Inep.  Dentre os trabalhos 
apresentados pela comissão técnica do órgão ao  Ministério da Educação, torna-se oportuno 
citar: estudo das “horas de ocupação do escolar-adolescente” plano de investigação sobre a 
situação da indústria nacional, como base para fixação das diretrizes do ensino industrial; 
estudos sobre educação física no ensino secundário; admissão aos cursos secundários; 
parecer do barateamento do livro escolar etc. (Relatório do sétimo ano de funcionamento do 
Inep, RBEP, Vol. 6, nº 16,  outubro de 1945: p. 123) 
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da metrificação antecipada de um estudo; sejam resultado de um 

fracionamento cada vez maior das entidades governamentais que faziam uso 

desse procedimento com fins de institucionalizar um controle sobre nação 

heterogênea.   

No período do Plano de Metas (1956-1961) inaugura-se um período em 

que a “racionalidade programadora” agiria sobre os “processos de formulação 

de política econômica e na condução dos negócios do Estado” (Benevides, 

1979, p. 212). E, segundo Xavier (2001, p. 99), o projeto de Anísio Teixeira no 

CBPE “depositou toda a ênfase no papel do Estado, a quem atribuía a 

condução do processo de desenvolvimento” 15. 

 A escola secundária, com essa função de simuladora da sociedade, 

refletiria o “todo” racionalmente ordenado, “organo-diagramado”, sintetizado 

pelos arranjos e inter-relações das unidades que a constituíam (professores, 

disciplinas, parâmetros curriculares etc.) e pelos limites de funcionamento e 

atribuições da cada uma dessas unidades. 

Enquanto Anísio Teixeira compunha os artigos de forma filosófica, como 

que idealizando “um mundo melhor”, Lourenço Filho o fazia de forma mais 

técnica e pragmática. A análise deste percorria um caminho diferente, mesmo 

que, no final da análise, concordasse com as idéias “chaves” do colega Anísio, 

seus argumentos, normalmente, eram resultados de uma profunda 

interpretação de dados retirados das estatísticas dos institutos de pesquisa do 

governo.  Ele, pessoalmente, parece ter sido o maior divulgador da “organo-

diagramação” da realidade analisada.  

Lourenço Filho, auxiliado pelas projeções das estatísticas, amparado por 

documentos e relatórios advindos tanto de departamentos governamentais, 

quanto de entidades supra-nacionais, teceu um sentido mais funcional para a 

democracia e para o desenvolvimento. 

Para ele, um dos sentidos para desenvolvimento seria o seguinte:  

 

                                                 
15 Para observar isso, basta ver as subdivisões que somente o Inep passou a ter em 1956: 
Instituto Nacional de Pesquisas Pedagógicas (diretoria), subsidiado pelos CBPE, pelos Centros 
Regionais, pela Comissão Consultiva. Dentro do CBPE, estavam sendo efetivamente 
trabalhados os seguintes projetos:  Divisão de Estudos e Pesquisas Educacionais (DEPE); 
Divisão de Estudos e Pesquisas Sociais (DEPS); Divisão de Documentação e Informação 
Pedagógica (DDIP); Divisão de Aperfeiçoamento do Magistério (DAM). (Xavier, 2001, p. 101) 
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O quê?



Relacionando-se as variações da estrutura profissional, e assim, com a 
estrutura demográfica, e por efeitos da industrialização e urbanização, 
contém em si a idéia de mudança social, num sentido progressivo de 
organização democrática  (Lourenço Filho, 1961, p. 44). 

 

 Mas antes disto, ele explica que educação para o desenvolvimento era 

diferente de educação e desenvolvimento.  O desenvolvimento era algo que, 

segundo o educador, todos desejavam e, por esse motivo, seria necessário 

defini-lo, para “afeiçoar as nossas idéias, propósitos e intenções”, pois o que 

existia era uma relação entre os “fatos” e “as situações da educação”, e essas 

relações seriam “funcionais”. Essa funcionalidade da escola, com propósito de 

desenvolvimento, foi o tema do artigo escrito por ele (Lourenço Filho, 1961, 

p.3). 

 Educação e desenvolvimento pressupunham a “introdução de métodos e 

objetivos na análise da realidade social” (Lourenço Filho, 1961, p. 36).  Para 

ele, desenvolvimento, num sentido “mais amplo”, buscaria, antes de tudo, 

“maior equilíbrio das relações humanas”, sejam elas políticas, sociais ou 

econômicas, admitindo uma “sociedade nacional”, em que indivíduos e 

instituições que a compusessem, os grupos num geral, estivesse unidos com 

“partes e subpartes” integradas e articuladas entre si, demonstrando ser o 

desenvolvimento um processo “multicausal, cumulativo e circular”, que “implica 

realidade de infra-estrutura” (Lourenço Filho, 1961, p.37). Esse foi o conceito, 

de desenvolvimento valorizado pelo autor, adotado pela Unesco para a 

Conferência Interamericana sobre Educação e Desenvolvimento Social e 

Econômico, realizada em novembro de 1959. 

 Mas, antes de se conquistar este efeito “muticausal” de 

desenvolvimento, Lourenço Filho (1961, p. 38) demonstrou que os 

“pesquisadores e cientistas sociais” da Unesco fizeram uma consideração mais 

restrita da matéria, afunilando o conceito múltiplo de desenvolvimento, para um 

sentido mais prático e funcional. Este modelo estreitado de desenvolvimento 

seria um primeiro movimento para o desenvolvimento pleno.  

Assim, o Brasil estaria passando pela fase de “educação para o 

desenvolvimento”. Por este motivo, estaria sujeito a “doutrinas e ideologias 

relativas à organização política”, ou “educação social para a mudança” 

(Lourenço Filho, 1961, p.37). O autor previa o desenvolvimento dessa fase 
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como “depende do funcionamento ordenado de um sistema econômico e que, 

fundamentalmente, essa ordenação requereria uma distribuição equilibrada de 

trabalhadores pelos diferentes grupos profissionais” (Lourenço Filho, 1961, p. 

38). 

 As “exigências da estrutura profissional”16 foram notadas por 

“pensadores sociais, filósofos, sociólogos e educadores”, e levaram em conta 

que as “transformações da estrutura profissional” e o “progresso técnico” de 

cada país dependiam dos “requisitos educativos da força de trabalho destinada 

à produção”, pois seria na “automação” que residiria as “novas mudanças na 

estrutura de pessoal”, pois as “qualidades do trabalhador” estariam 

relacionadas à “sua responsabilidade pessoal” (Lourenço Filho, 1961, pp.38-

39). 

 Para Lourenço Filho (1961, p. 44), o sentido “progressivo de organização 

democrática” estava agrupado com a estabilidade que caracterizaria as suas 

instituições.  Segundo a ótica desse autor, a realidade de tais instituições 

pressupunha que houvesse “mobilidade social no sentido vertical” ou sistema 

de “classes abertas”; que demonstrariam o “sistema de valores igualitários no 

que toque o exercício de direitos” e “bem-estar econômico”, porque a 

“participação ativa de todos os cidadãos na direção dos negócios públicos, por 

meio do sistema representativo de governo”, mas sob o princípio de que as 

macro-decisões competiriam ao Estado, resultaria num Estado democrático. 

Isso significava que, quanto maior o bem-estar econômico de uma nação, 

maior possibilidade ela teria de manter as suas instituições democráticas. 

 Ainda de acordo com as proposições de Lourenço Filho (1961, p. 46), a 

prova de que o aumento do bem-estar econômico num país seria o 

crescimento de sua classe média, pois isto demonstrava o aumento da riqueza 

de uma nação.  O que Lourenço Filho (1961, p. 45) chamou de riqueza, era a 

média resultante dos seguintes índices: “a renda per capita, o número de 

pessoas por médico e por veículo motorizado, e o número de rádios 

receptores, telefones e exemplares de jornal por mil pessoas” . Nesse sentido, 

bem-estar social estava atrelado a poder de compra e ganho monetário e, 

                                                 
16 Grifos no original. 
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como tal, acabaca sendo o maior indicativo de democracia, já que era por meio 

dela que se chegaria ao desenvolvimento. 

Para o pensador, o progresso econômico e o desenvolvimento social e 

político, nas condições de vida moderna, solidarizar-se-iam, por meio de uma 

ação educativa bem exercitada (Lourenço Filho, 1961, p. 46). 

 Já Anísio Teixeira, durante o Encontro Regional de Educadores 

Brasileiros, em 1961,  pautou a discussão amparada por apelos filosóficos e 

sociológicos17.  Tratou do processo de industrialização nos diferentes países, 

segundo o tipo de elite que passou a comandar a transformação (Teixeira, 

1961, p. 72). 

 Segundo Anísio Teixeira (1961), elite “nova” significava a elite que 

tivesse o comando e se relevasse capaz de atuar porque, caso contrário, essa 

elite seria substituída por uma “nova elite”.  Ao longo do texto, o educador 

explica que era possível observar o desenvolvimento dos países, 

acompanhando o desempenho dos grupos sociais que estivessem no poder, 

bem como o funcionamento das relações entre as classes sociais dentro de 

uma dada nação. Segundo o texto, quanto mais equilíbrio houvesse entre as 

classes, maior desempenho teria o país com relação ao processo de 

desenvolvimento. A tônica do artigo é o processo de industrialização, como  

“profundamente dinâmico, implacável, irreversível” (Teixeira, 1961,. p. 72). A 

pergunta central do texto é: que tipo de elite conduziria melhor a marcha do 

desenvolvimento?  (p. 81). 

 
O processo de industrialização afeta a sociedade em quase todos os 
seus elementos: muda o sistema familiar (da família chamada extensa ou 
colateral para a família nuclear ou conjugal); mudam as estruturas de 
classe (de rígidas para flexíveis, de fechadas para abertas); mudam com 
elas as relações entre trabalhadores e empresários, mudam valores 
religiosos e éticos para com o trabalho, à economia e a satisfação dos 
desejos materiais; e em relação à inovação, à mudança e à utilização da 
tecnologia moderna; mudam os conceitos jurídicos e legais (...) 
conseguindo, muitas vezes certo grau de unificação política e social 
(Teixeira, 1961, p. 83). 

 

                                                 
17 O educador baiano citou quais foram suas referência teóricas para a palestra em questão. 
Tratou-se do “Inter-university Study os Labor Problems in Economics Development”, 
organização criada, em 1954, pelos economistas Clark Kerr, Jonh T. Dulop, Frederick 
Harbinson e Charles A . Myers. O livro do grupo é Industrialism and Industrial Man, publicado 
pela Harvard University Press, Cambridge, Mass. USA – 1960.  
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 Para ele, o Brasil estaria passando por esse processo de 

industrialização com uma espécie de liderança “eclética” (Teixeira, 1961, p. 83), 

em que estariam agregados valores de três tipos de segmentos sociais: a 

aristocrática, a classe média e o intelectual nacionalista.  Segundo o pensador, 

aristocráticos eram aqueles que “nasceram para mandar e que se identificam 

pela família e pala classe, o governo é fundado na tradição” (p. 81). O interesse 

dessa classe seria manter a “ordem e a estabilidade interna, por meio de um 

Estado forte” (p. 82).   

A classe média não praticaria nenhum tipo de ideologia (Teixeira, 1961, 

p. 75). Para essa classe, a “mobilidade vertical dos indivíduos, dentro da 

sociedade, em relação direta com os conhecimentos das oportunidades 

existentes e a capacidade de fazer uso delas, quebra a rigidez de classe” (p. 

76). Os objetivos dessa classe fundam-se em “método de ação que, a longo 

prazo, traga o máximo de bem-estar aos indivíduos” (p. 82).  E, por fim, os 

intelectuais nacionalistas teriam  “o Estado como guia” (p. 80).  Normalmente, o 

estilo nacionalista implicaria líderes carismáticos, massas com expectativas de 

milênios, e teria, no Estado, o instrumento do desenvolvimento econômico (p 

81). 

 
Ora, achando-se nosso desenvolvimento sob a influência de três grupos: 
o aristocrático, o de classe média e o nacionalista, a salvação estaria em 
que a ênfase viesse a caber à elite de classe média, por ser mais 
aparelhada em idéias específicas relativas à nova ordem industrial 
(Teixeira, 1961, pp. 84-85). 

 

A ação educativa bem executada , conforme o pensamento de Lourenço 

Filho (1944) progressivamente construiria a idéia de que o trabalho seria a 

substância do desenvolvimento e que ele não poderia estar associado ao 

preconceito aristocrata de que o trabalho representava  uma função subalterna. 

Os novos preceitos da história, articulados entre si, demonstravam que o 

trabalho era, acima de todas as outras capacidades humanas, a que mais 

representava o mundo moderno, porque era ele o elemento de construção e 

edificação de uma nova sociedade.   

Eis aqui mais uma das noções de “desajuste” da escola secundária 

apresentada pela RBEP. A população que clama pelo prolongamento da escola 

era a mesma que buscava a chance de ascensão social, de seu crescimento 
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vertical na sociedade. A riqueza estava circunscrita tanto no ganho da escola, 

quanto no ganho econômico, representado pelas possibilidades de compra. A 

escola tradicional não abria chance para que houvesse o amadurecer da classe 

média que pressionava  pelo ensino secundário, por compreender ser o  

veículo de crescimento econômico.  

Mills (1969) também associava a classe média a esse movimento de 

ascensão social. O autor  faz um paralelo entre a classe média, chamada 

por ele de "nova”, com o fenômeno de ascensão vertical ocorrido no período 

em questão.  

Para ele, a nova classe média era aquela que compunha o "demiurgo 

administrativo", o corpo responsável pela administração dos escritórios, 

composto de indivíduos que não possuíam acesso a uma propriedade 

independente e, por isso, eram empregados de empresas e corporações, ou 

seja, eram dependentes do mercado de trabalho (Mills, 1969, p.98).  

Como membros dominantes desse demiurgo estavam os burocratas 

governamentais ou empresariais, gerentes em geral, indivíduos de pouco 

conhecimento erudito, encarregados de pessoal, a quem o autor chama de 

"eles", homens e mulheres descaracterizados de sua humanidade, adaptados à 

rotina de trabalho, mecanizados em seu próprio cotidiano (Mills, 1969, p.100). 

 Para esse pensador, a ascensão do técnico consistia em uma “cultura 

de massa” para “inteligências médias”, fenômeno que demonstraria, com 

objetividade, a efetiva vitória do técnico sobre o intelectual, já que, nos anos 

1950, o aumento da informação diminuiu o impacto do conhecimento, 

transformando o professor em “proletário da burocracia”,  vendedor de 

“conhecimento empacotado” (Mills, 1969, p. 128-129), o aluno em 

“engrenagem cega” (Mills, 1969, p.101) e a escola em formadora de 

prestigiosos “burocratas sem propriedade” ou “colarinhos-brancos”  (Mills, 

1969, p. 172). 

Segundo Anísio Teixeira (1961)  a classe média, a “nova elite”, era o 

padrão homogeneizador que indicaria uma possibilidade de desenvolvimento 

do país, por dois motivos. Primeiro, porque, agindo assim, seria admita a 

existência de outros segmentos sociais e interesses, a heterogeneidade do 

país, embora, ao mesmo tempo, buscasse o equilíbrio de interesses, já que ele 

poderia trazer o estado de “bem-estar social”.  Segundo, porque, ao sustentar 
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que o país era mantido por uma classe média, automaticamente, segundo a 

lógica do pensamento, sustenta-se que essa classe, por ser “motivada pela 

ação”, não admitiria os ditames aristocráticos que atribuiriam tão pouco valor a 

uma das funções da classe média, a de trabalhar, ou melhor dizendo, a de 

administrar cargos técnicos e de gerência. 

Assim, recaia sobre a escola secundária mais uma culpa: a de ser 

inibidora do processo de enriquecimento dessa classe que, no fim das contas, 

acabava sendo um termômetro da riqueza nacional: enquanto a classe média 

estivesse satisfeita, parecia haver estabilidade e equilíbrio social, político e 

econômico no país18.  

O ensino secundário, considerado tradicionalmente uma via de acesso 

para o ensino superior e conseqüentemente via de ascensão social, ao ser  

desarticulado como tal, poderia descongestionar o número de matrículas que 

acentuadamente se avolumavam nele, livrando os órgãos governamentais de 

um “problema social”,  ao mesmo tempo em que poderiam, de certa forma, 

“intelectualizar” o ensino vocacional, já que este, no período, dependia de 

especialização técnica e conhecimentos variados.  

 O ensino secundário não havia como perpetuar  a lógica de escola para 

doutor As pressões exercidas tanto pela sociedade, quanto pelo mundo do 

trabalho, tomavam para si a função da escola. O mais coerente era que o teor 

desta lógica fosse mudado. Restava saber como mudá-la? 

O trabalho poderia ser, ao contrário do que se pensava, o alicerce da 

civilização democrática e do mundo livre, pois, ao mesmo tempo em que 

associava liberdade à possibilidade circulação monetária, desarticulava os 

preconceitos advindos de tempos passados, que consideravam os outros 

cursos do ensino médio brasileiro, cursos das classes baixas. 

Segundo Cunha (2002), uma das “facetas” da ideologia 

desenvolvimentista, que acabou preenchendo quase toda a segunda fase dos 

                                                 
18 Jaime Abreu (1960, pp. 12-13), escrevendo para o CBPE, afirmou que o ensino médio 
brasileiro era, dominadoramente, um ensino urbano e de classe média. Mais da metade do seu 
corpo discente (53,2%) se concentra nos estados de São Paulo, Guanabara e Minas Gerais, 
que absorviam, outrossim, cerca de 51% do seu corpo docente, cujo total compreendia 73 mil 
professores aproximadamente. Entre os vários ramos do ensino médio, as matrículas estariam 
assim em 1960: 1º ciclo – ensino secundário (83,5%); ensino comercial (11%); ensino industrial 
(2%); ensino normal (3%); ensino rural (0,5%). Já no 2º ciclo – ensino secundário (41,4%); 
ensino comercial (31%); ensino industrial (3%); ensino normal (24%); ensino rural (0,6%). Não 
atingia 30% o número de professores diplomados pelas Faculdades de Filosofia.  
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artigos de RBEP, deslocaram o debate “da área política para a área 

econômica” (Cunha, p. 130).  Ao visar promover o “bem-estar social”, os 

discursos aliados à política econômica tinham por hábito a conclamação “de 

todos os brasileiros” à luta pelo progresso do país, prevalecendo a “harmonia 

entre capital trabalho”, demonstrando que cada um deveria oferecer ao país 

aquilo que dispusesse, “seja capital, seja trabalho”. Portanto,  ricos e pobres, 

que estariam separados por fronteiras de classe social, “estariam unificados” 

porque ambas as contribuições seriam de extremo valor (p. 131). 

O desenvolvimento econômico passava a ser chave para um “futuro 

melhor”. Portanto, o homem, almejado para a entrada do Brasil no mundo de 

civilização industrial, deveria ter a “preparação técnica de nível médio” (Cunha, 

2002, p. 132). Este, além de ampliar o seu caráter, abrindo frentes que 

tornassem o trabalho um bem a ser doado para a nação, atuaria como um elo 

aglutinador de pessoas, independentemente de sua classe social, porque, 

segundo esse pensamento, o que estava em jogo era a contribuição do 

cidadão para com a evolução do seu país.  

O ensino médio, portanto, seria um veículo de aglutinação de ideais, um 

elemento que agruparia os seres heterogêneos, cujas capacidades 

diferenciadas, poderiam ser selecionadas na escola e, ao sererm selecionadas 

por competências, não estaríamos mais falando de grupos sociais, mas de uma 

coletividade agregada em favor de seu próprio bem-estar.  

 Essa mudança de perspectiva não era surpreendente, tanto em nível 

internacional quanto nacional.  Anísio Teixeira (1952) dizia que essa era a 

lógica da “transformação”, do fortalecimento da “civilização brasileira”.  Ao 

considerar o período de redemocratização e desenvolvimentismo, não é de se 

estranhar que a educação estivesse sendo rearticulada por um novo caráter de 

suas bases fundamentais, agregada aos ritmos da história. Nem é 

surpreendente que a democracia e capitalismo industrial fossem vistos como 

um jogo de espelhos, tanto internacionalmente, por conta da Guerra-Fria e os 

jogos de influência principalmente norte-americana sobre a América Latina, 

acentuadamente nos campos de pesquisa e fundamentalmente no terreno da 

pesquisa educacional, quanto nacionalmente, quando estava acontecendo, a 

perspectiva da exacerbação industrialista e técnica do Plano de Metas.  
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 A boa escola secundária brasileira seria aquela escola que aglutinaria as 

heterogeneidades, os mundos diversos, os “muitos brasis”, criando uma lógica 

de cooperação coletiva dos cidadãos para com o desenvolvimento do país que 

ora,  por meio dos discursos,  dava ênfase aos aspectos econômicos, 

esquecendo os aspectos políticos, abastecendo a juventude com uma ideologia 

que se pautava por uma democracia funcional que associava o bem de 

consumo à prática política. 

  Por agir assim, no plano nacional, pode-se dizer que a escola 

secundária era mais um dos segmentos do grande plano de “integração 

nacional”:  era, ao mesmo tempo, mais um dos aparatos reguladores das 

populações que, nesse período, estavam convivendo com as políticas 

populistas, com a “instabilidade institucional” do país e central de 

direcionamento social da juventude por suas “vocações”  e “competências” . 

Portanto, um elemento funcional diante da nova revolução (sem violências 

extremadas ou conturbações sociais)  de costumes, mais um passo civilizatório 

da humanidade.  
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Capítulo 3 

 

Programas de Ação para uma Boa Escola Secundária 

 
1. Planejamento da Escola Secundária 

 

Vale ressaltar que, nesta pesquisa, a escola trata-se  de uma “escola 

idealizada”, porque vista indiretamente por meio de discursos de colaboradores 

que escreveram para uma Revista,  mesmo assim, é possível apresentar um 

esquema dos programas de ação idealizados por Lourenço Filho como se 

fossem um planejamento para uma escola imaginária.   

Nesse sentido, em primeiro lugar, não será preciso levar em conta se a 

escola seria pública ou privada, porque, para os colaboradores da RBEP, o que 

eles estavam tratando era de uma mudança de concepção da educação. Isso 

quer dizer que “todas as escolas” deveriam se modificar e aceitar novos 

conceitos pesquisados e propostos, independentemente de ser uma escola 

para “ricos” ou “pobres”. 

Deve ser considerado também que essa “escola idealizada” deveria ser 

vista como agregadora das diferenças sociais, porque deveria se conformar 

com a idéia de que existia uma “nova elite”, que cederia o trabalho para o 

benefício da nação, muito diferente da elite formada por tradicionais escolas 

verbalistas. Nesse sentindo, seriam boas escolas aquelas que educassem 

jovens visando diluir a idéia aristocrática de cultura pela cultura.  A relação 

entre quem detinha o capital e quem cederia o trabalho deveria conter um 

elemento unificador que incutisse a responsabilidade para com o país, 

independente do tipo de escola que freqüentassem e do nível material de suas 

posses. A boa escola secundária, neste aspecto,  poderia  ser vista como uma 

espécie de redenção das pessoas em favor da nação.  Portanto, o que deveria 

mudar era a forma de se enxergar o ensino secundário: um local de bem-estar 

social.  

Escola Secundária nos anos 1950, para ser boa, segundo os 

colaboradores de RBEP, deveria, em primeiro lugar, ter planejamento.  Ao se 
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afirmar que a escola era um “segmento da vida”, “uma parcela dentro de um 

universo”, “representante de uma comunidade”,  significava que, como tal, 

deveria elaborar um plano para melhor atender a clientela existente dentro da 

sua própria realidade.  Todas as escolas deveriam ver no planejamento uma 

circunstância básica para o seu bom funcionamento.  

Neste capítulo, serão discutidos os parâmetros que deram forma aos 

critérios de qualidade de ensino secundário apresentados no capítulo anterior. 

Sabe-se que os critérios não eram estanques, porque o que foi  valorizado 

como bom indicativo de escola no início da década, por exemplo, não  teria, 

necessariamente, a mesma ênfase no final. Portanto, buscou-se apanhar, da 

leitura dos artigos, os principais fundamentos, os itens que constantemente 

reiterados como elementares e fundamentais para o funcionamento de um bom 

ensino secundário.   

Essa construção histórica possibilitou o encontro de chaves de 

entendimento que serviram para avaliar um ensino de qualidade no período. 

Essas chaves serão denominadas de dimensões.   

Essas dimensões podem ser divididas em três. As dimensões básicas, 

aquelas que dizem respeito à estrutura da escola e como deveriam ser os 

procedimentos de estudo, a relação professor e aluno e o quê,  quando e como 

um aluno deveria estudar.  As dimensões externas de uma boa escola, aquilo 

que a escola fazia e que abrangeria extensões “extra muros”, ou seja,  que tipo 

de herança um aluno deveria carregar após estudar nessa escola?  Ao 

representar a educação aprendida na escola prática,  o que deveria ser 

produzido? E, por último, as dimensões amplas, ou seja, a dimensão que 

incutia no aluno um plano de reforma de costumes, de reenquadramento dos 

corpos a uma nova realidade histórica.    

Essas dimensões, por sua vez, serão desmembradas com os possíveis 

sinalizadores que, à época, indicariam como deveria funcionar a escola. Esses 

itens serão chamados de indicadores.  Esses indicadores são norteadores, 

porque fizeram parte das estratégias que a educação brasileira pôde recorrer 

para atingir as finalidades expostas no âmbito das dimensões. No caso das 

estratégicas, ou logísticas, há uma série de variações que, às vezes, podem ter 

sido adaptações de experiências educacionais estrangeiras à realidade 

brasileira. Outras vezes, podem ter sido invenções pedagógicas nacionais. Os 
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indicadores podem enfocar, com mais ênfase, as diferenças de opiniões entre 

os colaboradores.  

Serão consideradas, para a análise do planejamento da boa escola 

secundária, as dimensões apresentadas  pos elementos explícitos e implícitos 

nos discursos dos colaboradores.  

 

*  *  * 

 

“Programas de ação” é o termo usado por Lourenço Filho para esta 

circunstância de planejamento (Lourenço Filho, 1961, p. 35). Planejamento 

para o Brasil deveria ser um intento conjunto. Nesse sentido, havia o 

planejamento da educação, o “Plano de Metas”, num certo ponto, o 

planejamento da nova capital, que, certamente, intentava impor um espírito de 

concretude a fim de firmar no país, um senso de especialização, de cálculo, de 

metas a cumprir. 

Isso, de certa forma, parece indicar que, apesar de todos os debates 

apresentados nesta pesquisa terem a “qualidade do ensino secundário” como 

um fator fundamental para o país naquele momento, não parece ser  

exatamente essa a preocupação fundamental e preferencial do Estado.  Os 

artigos examinados se mostraram muito dispostos a falar da realidade do 

Brasil, da mudança de ensino, mas muito mais dispostos ainda a tratar do 

procedimento educacional para o desenvolvimento do país.  E, como já foi 

visto, a idéia de desenvolvimento, nessa época, dizia respeito a enxergar a 

realidade por múltiplos focos. Isso quer dizer que a educação já não era o 

“magno problema” ou o ”único problema nacional”.  Um Estado planejador 

deveria pensar em várias áreas ao mesmo tempo e, ao mesmo tempo, buscar 

as melhores formas de conexão entre essas áreas. 

 O Inep, por exemplo, em 1955, ano do lançamento do CBPE, estava 

vinculado ao quadro de “instituições de educação escolar” do Ministério da 

Educação e Cultura.  Só o Inep era o responsável direto pelo funcionamento do 

CBPE e de todos os Centros Regionais.  Dependia do trabalho de uma 

secretaria, de uma comissão consultiva e de uma diretoria executiva que, por 

sua vez, controlava a contabilidade do órgão.  
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O CBPE, órgão imediatamente ligado ao Inep, detinha a “divisão de 

estudos e pesquisas educacionais”, subdividida em três departamentos: seção 

de inquéritos e pesquisas, seção de orientação educacional e profissional, 

seção de organização escolar. Agregada a esta divisão estava a “divisão de 

pesquisas e estudos sociais”, ligada  à “divisão de documentação e informação 

pedagógica”, dividida em mais seis departamentos: seção de documentação e 

intercâmbio; serviço de bibliografia; biblioteca Murilo Braga; serviços 

audiovisuais; registro de estudos e pesquisas educacionais. Por fim, havia a 

divisão de aperfeiçoamento do magistério e a coordenação dos cursos 

administrados por essa divisão em particular.  (RBEP, 1955, anexos) 

Essas subdivisões e todos esses departamentos estavam coligados ao 

Ministério da Educação e Cultura, que centralizva outros tantos órgãos que 

orbitavam para além da alçada do Inep. Isso demonstra o gigantismo da 

racionalidade em que se encontrava o aparato governamental naquele 

momento. Isso porque, até agora, foram citadas apenas as subdivisões de um 

dos departamentos, ligado a um dos programas de governo de apenas um dos 

ministérios da República.  

Mas, fora do “programa de educação escolar”,  havia ainda os 

programas de educação extra-escolar (Museus variados, a Biblioteca Nacional, 

a Casa de Rui Barbosa etc.); os órgãos de cooperação (Seção de Segurança 

Nacional, Conselho Nacional de Educação, Conselho Nacional do Desporto 

etc.); e, por fim, os órgãos de direção e administração (Departamento Nacional 

de Educação, as Diretorias de ensino superior, secundário, comercial etc.), 

cada um com seus respectivos gabinetes de chefia e com sub-seções a eles 

agregadas. (RBEP, 1955, anexos)  

Planificação e superdimensionamento do trabalho não eram 

características apenas da escola. Tratava-se de todo um movimento global do 

qual a escola fazia parte.  E, segundo essa planificação, o ensino secundário 

seria um micro-projeto dentro de uma macro-circunstância que seria 

propriamente o direcionamento especializado e racionalmente estruturado de 

todo um aparato de governo, da organização de um país, enfim. 

Benevides (1979), quando faz suas considerações preliminares sobre o 

Plano de Metas lançado em 1956, aborda os aspectos positivos e aspectos 

negativos do Plano. Dentre os aspectos negativos ou “fracassos parciais”, está 
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a meta de nº. 30, mais precisamente a meta sobre a educação. Segundo a 

autora, os fracassos parciais foram “imputados a uma estimativa falha das 

necessidades futuras” ou pelo fato de algumas metas terem escapado do 

“controle dos órgãos administrativos” (Benevides, 1979, p.211). 

É possível  pautar a questão da qualidade da educação secundária nos 

anos 1950 pelo ponto de vista da aplicação de políticas educacionais que 

buscaram modificar em profundidade a real situação educacional do país e 

seus respectivos resultados. Mas, não é esses o motivo dessa pesquisa.  

Talvez o que Benevides (1979) considere “fracasso parcial” seja exatamente a 

incoerência entre o planejamento e os seus  resultados políticos, sua aplicação 

nas comunidades.  

Mas, ao se observar a qualidade da escola, a fim de entender as 

pesquisas educacionais que foram pautadas de forma a ajustar o ensino 

secundário ao momento histórico, talvez não seja possível afirmar tão 

categoricamente esse fracasso, pois, no âmbito da pesquisa e da mobilização 

governamental para incutir um novo ideário, um novo sistema de ensino,  

aparentemente houve uma grande mobilização.  

Ou seja, ao que parece, os trabalhos do Inep e de outras agências 

governamentais podem ter sido muito bem sucedidos no quesito reordenação 

dos quadros e da fundação de uma ideologia mais adequada àqueles tempos. 

Talvez, o grande sucesso do planejamento educacional tenha sido esse 

mesmo: transformar os órgãos educacionais em organismos mais funcionais, 

mais racionalizados, mais prontamente especializados para fundamentar 

pesquisas.  Porque a educação, certamente, deslocou-se do seu antigo 

patamar. Deixou de ser o centro dos debates políticos,  o “único problema” do 

país.  Talvez seja esse o significado de “revolução copérnica” ao qual se referia  

o jornalista Alberto Rovai (1958, p. 132), ao perguntar:  “Por que a escola 

secundária brasileira, emperrada pela rotina, não sofreu a ‘revolução 

copérnica’, que tanto beneficiou a escola primária”. A escola secundária estava 

diminuída diante da escola primária? 

Talvez o excesso de planejamento seja o maior indicador de que a 

educação, e a escola secundária em particular, passaram a ser vistas como 

mais um dos problemas que o país necessitava resolver. Ao levar-se em 

consideração essa hipótese, fica mais fácil entender por que o planejamento da 
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escola secundária, segundo os parâmetros dos homens que os criaram, 

deveria estar, a partir de então, pautados por um plano de cultura e do 

desenvolvimento do homem por ele mesmo.   

Os alunos, formados por esse tipo de escola secundária, deveriam 

possuir subsídios para resolver os problemas da vida cotidiana, ocupando-se  

ativamente dos interesses de ordem prática e tornando-se autodidatas após a 

conclusão do período escolar.  A ciência seria um assessório dominante para 

que o jovem adquirisse essa prática, porque ela transformaria “ativamente os 

métodos de pensar e agir, e, em certa medida, a própria concepção de homem 

de sua condição, de sua situação e responsabilidade no mundo e na 

sociedade” (Lourenço Filho, 1960, p. 22). 

A necessidade de correlacionar temas passaria a pautar as atividades 

escolares e essas atividades deveriam seguir o foco da multidisciplinaridade, 

porque, desta forma, havia a possibilidade do jovem observar o mundo de uma 

forma mais reflexiva e multidimensional, muito além do que se manter no 

empobrecimento da linearidade do ensino conteudista. 

 

2.  Dimensões Básicas: a escola e seus procedimentos de estudo 
 

2.1 – O Currículo 

 

Abgar Renault (1959, p. 12), durante a já citada conferência no Colégio 

D. Pedro II, afirmou que a maioria dos defeitos “exige, para sua retificação, que 

se retifique o currículum”.  Para ele, o principal defeito do curriculum era o 

excessivo apelo à língua clássica. Em outubro de 1951, a Portaria de nº966, 

assinada pelo ministro da Educação e Cultura, Simões Filho, incumbiu a 

Congregação dos Professores do Colégio D. Pedro II à elaboração dos 

programas das diversas disciplinas do ensino secundário. Pela portaria, no seu 

artigo 2º, todos os estabelecimentos de ensino secundário do país teriam tais 

programas progressivamente inseridos no ano seguinte.   

Getúlio Vargas (1952), em sua Mensagem Presidencial para o 

Congresso Nacional em 1952, abordou este episódio, dizendo: 
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Independentemente de uma reforma legislativa de fundo, no sistema de 
ensino secundário, foi possível realizar um desbastamento prudente 
nas diversas matérias, remediando o excesso de conteúdo que 
sobrecarregava a mente dos estudantes. Esse trabalho foi cometido à 
instituição mais indicada para realizá-lo. O Colégio D. Pedro II, nosso 
colégio padrão. A experiência no próximo ano letivo exprimirá o acerto 
da medida, que visou à adaptação do currículo à capacidade mental 
dos jovens aos quais importa menos acumular noções numerosas e 
exaustivas do que assimilar idéias fundamentais mais solidamente 
meditadas  (Vargas, 1952, p. 208).  
 

 A modificação do currículo já sinalizava uma inadequação dos 

conteúdos e do programa dado em sala de aula. Modificá-lo seria, segundo 

Abgar Renault (1959, p. 12), alterar a tese de que o curriculum era “feito para 

professores, e não para alunos” . 

 O artigo inaugural sobre o ensino secundário durante a segunda fase da 

RBEP, a fase de Anísio Teixeira,  anunciou no seu título: “Alguns aspectos da 

Educação secundária Norte-Americana”.  

 Irene da Silva Mello Carvalho (1952), com este artigo, fez uma síntese  

de um relatório por ela apresentado à Diretoria executiva da Fundação Getúlio 

Vargas,  apontando os aspectos mais relevantes de sua viagem aos Estados 

Unidos. Segundo  a autora, o relatório foi fruto de suas observações e das 

posições de educadores daquele país.  A autora viajou pelas seguintes cidades 

nos EUA, para colher as tais informações:  Miami, Washington D.C., Nova 

Iorque, Boston, Filadélfia, Cambridge e Newtonville (cidade de 

Massachussets); Columbus (Ohio); Chicago, São Francisco, Los Angeles e 

Dallas. A viagem durou dois meses e a autora deu preferência à observação 

das High-Schools,  que são as escolas públicas secundárias daquele país.  

 O assunto principal da pesquisadora é o currículo das high-schools 

norte-americanas.  Segundo a referida autora, foi possível 

 
observar a grande obra de educação de todos os adolescentes – 
verdadeiro ideal de democracia americana – que, se preocupa com a 
formação da totalidade dos cidadãos, e não apenas com o preparo de um 
grupo de privilegiados, quer pela fortuna, quer pela inteligência (Carvalho, 
1952, p. 45). 

 

 Ela afirma que existia um ideal não atingido por todas as public high 

shools, mas que havia uma ampla campanha a favor de que este ideal tomasse 

frente nas atuais escolas secundárias dos EUA, ou seja, nas comprehensives 
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high schools, um tipo de escola secundária que “num mesmo edifício ou 

conjunto de edifícios, oferece todas as oportunidades de preparação a todos os 

adolescentes” (Carvalho, 1952, p. 47). Sendo assim, as escolas norte-

americanas dariam às “gerações futuras” um exemplo de formação básica, 

porém diversificada e garantidora “da compreensão entre a elite e a massa de 

trabalhadores”, e isso porque eles “teriam sido colegas nos bancos escolares”. 

 
Desta forma, realizar-se-ia o verdadeiro objetivo da democracia 
americana, que se alicerça essencialmente no trabalho e no bom senso 
do “average man”, impulsionado embora pela pesquisa científica dos 
seus “scholars”  (Carvalho, 1952, p. 47). 

 

 A autora também visitou uma série de outras possibilidades de 

escolarização secundária norte-americana, tais como escolas experimentais e 

as escolas preparatórias1. Mas o tipo de escola que realmente lhe chamou a 

atenção, foram as escolas secundárias de currículo compreensivo.  Segundo 

ela, essas escolas tanto preparavam o jovem para ser útil à comunidade, 

porque tanto dava base a conhecimentos de franca utilidade na rotina da vida, 

já que oferecia “currículo variadíssimo”, quanto dava possibilidade para aqueles 

“mais dotados” irem para os bancos universitários (Carvalho, 1952, p. 53). Isso 

acontecia porque, a princípio, nas high-schools não existia “reprovação”, 

resultando no “aproveitamento total de seus alunos”.   

Bastos (1959) dá o seu ponto de vista sobre o currículo norte-americano: 

 
O “milagre” do currículo flexível nos Estados Unidos é o de permitir que 
uma mesma escola seja, a um só tempo, preparatória para universidade, 
comercial e agrícola. Torna menos dispendiosos os cursos técnicos e os 
eleva à mesma categoria dos acadêmicos (Bastos, 1959, p. 189). 

 

                                                 
1 Preparatory schools - escolas “de tendência intelectualista, consubstanciada no currículo 
acadêmico, com o objetivo único de preparar os seus discípulos para os estudos 
universitários”,tendo o “caráter seletivo” como traço dominante. Tal seleção se manifestava na 
base tríplice: só aceitavam alunos do sexo masculino, de bom nível mental e que desejassem 
cursar um currículo de nível acadêmico. Além disso, que fossem membros de família 
abastadas”  (Carvalho, 1952,p. 46). Segundo a autora era uma prática de “esnobismo” que só 
contradiziam as bases democráticas do país (p. 54). Escolas experimentais chamadas 
Laboratory Schools. A escola visitada pela autora foi a New Lincoln School, escola 
experimental da Universidade de Columbia.  A escola laboratório compreendia um currículo 
separado em duas etapas diárias. A primeira etapa, pela manhã, com período equivalente a 3 
ou 4 horas, estudava “um problema” e não as disciplinas separadas. Esse era o core 
curriculum, ou seja, uma adaptação do formato da escola elementar norte-americana, em que a 
criança aprendia por meio de projetos.  À tarde, com diversos professores, estudavam as 
disciplinas que não fossem “suscetíveis ao projeto” (p. 49). 
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 Como o currículo era feito a partir dos “interesses e aptidões de cada 

aluno”, portanto, eram eles mesmo que traçavam aquilo que queriam fazer. 

Portanto, quase todos que entravam na escola conseguiam se diplomar.  As 

portas da universidade se abriam para aqueles que possuiam “maior 

quantidade de créditos” estabelecidos por cada tipo de instituição superior.  

 No final da década, a questão da mudança de currículo ainda era uma 

questão importante no âmbito da reformas estruturais de base. Sobre isso, 

Jaime Abreu (1960), em 1959, manifestou-se: 

 
Parece matéria pacífica a necessidade de revisão, por quem de direito, 
de conceitos superados sobre o currículo, confundindo geralmente com 
o curso de estudos e tendo como forma única de organização à base de 
matérias; revisão igualmente do número excessivo de matérias por 
série e exame da possibilidade de integração de algumas delas; revisão 
da extensão e da elaboração dos programas; revisão dos processos 
uniformes, desatualizados e parciais de verificação do rendimento 
escolar; revisão da ênfase a ser concedida à autonomia didática; 
revisão dos métodos e técnicas de ensino; revisão da pertinência de um 
tronco comum de matérias para o principal ciclo do ensino médio (...) 
(Abreu, 1960, p. 23). 

 

 Aparentemente, a discussão sobre a melhor forma de currículo para o 

Brasil foi acirrada, entre os diversos grupos que analisavam a questão.  Um 

consenso sobre o currículo, para melhor funcionamento da escola, estava 

ligado ao fato de como ele não deveria funcionar. Quer dizer, o currículo dessa 

nova escola não deveria seguir  de um academicismo vazio, segundo os 

estudiosos, mas que pudesse ser visto pelos brasileiros como algo que poderia 

ser organizado de formas variadas, e não simplesmente como um 

agrupamento de matérias, seriadas, estanques e separadas entre si. Chegou-

se a cogitar de que o professor empreendesse “projetos”  para suas turmas. 

 
Um dos mais importantes instrumentos aconselháveis no ensino 
moderno é o dos “projetos”, que relaciona um conjunto de trabalhos em 
vários terrenos em torno de um certo núcleo de interesse (o solo, a 
cidade, a dança, transporte, o mar) qualquer desses tópicos que podem 
dar unidade a uma larga  variedade de investigações e descobertas 
empreendidas pelos alunos (Abreu, 1955, p. 182) 

 

 A alteração curricular remete para um outro item, constantemente citado 

nos artigos da RBEP e apontado com grau de importância quanto à qualidade: 

as aulas interdisciplinares. Para Renault (1959), as aulas interdisciplinares 
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seriam de “mais difícil execução”, mas, como a inteligência humana é,  “acima 

de tudo a capacidade de correlacionar e integrar”, um “aspecto primacial da 

natureza”, seria “imperioso” que a fragmentação reinante fosse evitada, pondo 

fim à “dispersão que reina entre as várias disciplinas do ensino secundário” 

(Renault, 1959, p. 12). 

 Ao mesmo tempo em que deveria haver mudança na base curricular 

nacional, era importante uma escola pensar em sua base extracurricular, ou 

nos assuntos que devessem “propiciar algumas alegrias gratuitas” (Renault, 

1959, p.11)2.  Um exemplo seria o que se apresentava na realidade norte-

americana, como o teatro e a montagem de um jornal estudantil. O teatro 

conferiria ao estudante poder de elocução, que o auxiliaria na correta 

interpretação, em voz alta, da língua portuguesa. O jornal também garantiria 

um “estímulo poderoso” para os estudos da nossa língua. Conjuntamente, 

teatro e jornal poderiam proporcionar, até mesmo, o prazer gratuito (Renault, 

1959, p.12). 

 Leite (1945), escreveu, três anos após a constituição da Lei Orgânica do 

Ensino Secundário que 

 
o currículo escolar deve ser reduzido em extensão para permitir maior 
eficiência na profundidade com que seja ministrado o ensino e não 
constituir sacrifício exagerado para a criança [grifo no original]  (Leite, 
1945, p. 512). 

 

 O autor se disse  “contrário” às reformas do ministro Capanema, porque 

as considerava “campeãs daquilo que convencionou-se chamar de ensino de 

extensão, tendo sempre classificado de: “quinze anos de nefasta indigestão 

intelectual” (Leite, 1945, p.512).   

 Mas, certamente, um dos temas que mais causaram preocupação e 

debates calorosos, dizendo respeito à qualidade de ensino, foi o professor. 

Para os profissionais da RBEP, estava bem claro qual era o perfil do melhor 

professor e quais características profissionais, pessoais, ideológicas e, até 

                                                 
2 Dentre as opções de atividades extra-escolares exercidas pelo próprio Inep, podem ser 
citadas a Biblioteca Nacional, o Museu Histórico Nacional, o Museu Imperial, Museu Nacional 
de Belas Artes, Casa de Rui Barbosa, Observatório Nacional do Rio de Janeiro, Teatro, rádio 
difusão educativa, mapoteca, numismática, filatelia, fotografia, restauração e conservação etc.  
(RBEP, 1955, anexos). 
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mesmo, espirituais, seriam as melhores e mais importantes para fosse 

garantido um ensino de excelência. 

 

2.2 – O Professor 

 

Matos (1958), escrevendo para a Revista Escola Secundária, em 1958,  

e sendo seu redator-chefe, teve o seu artigo transcrito na RBEP. Nele analisou, 

com “ampla base de dados científicos”, a Formação do Moderno Professor 

Secundário. Sua análise propunha todo um plano de formação, que 

transformaria o professor em um “super-profissional”, digno de exemplo, 

modelo a ser copiado por outros3.  

Para ele, a maioria das pessoas considerava suas proposições, quanto à 

formação e a postura dos professores, “perigosamente fantasistas”, porque 

contrariavam “as mais ferrenhas tradições de empirismo pedagógico de 

séculos passados”. Mas, o autor garantia que, para os candidatos que 

pleiteiassem uma vaga de professor no mundo moderno, seria impossível 

ignorar, para sempre, as diretrizes que norteavam toda a técnica docente  

(Matos, 1958, p. 146). 

A relação entre professor e aluno era vista, por ele, da seguinte forma: o 

professor era um técnico em engenharia humana, visto ser ele o principal 

responsável pela formação da inteligência e personalidade de seus  alunos, 

comparando o professor a um médico e a engenheiros mecânicos, porque caso 

a especialização destes últimos fossem “superficiais”, os resultados seriam 

danosos para a sociedade. Portanto, um professor “engenheiros humano” não 

poderia “deixar de dominar as próprias técnicas” pois, se assim o fizesse, 

formaria alunos medíocres (Matos, 1958, p. 145). 

Um bom professor precisaria ter ciência de “suas responsabilidades 

sociais”, porque aquilo que ele ensinava  iria além do “seu tempo” e ele estaria 

prestando um “serviço para a humanidade”, tendo “importância capital” , 

“preparo esmerado” e formação conscienciosa” (Matos, 1958, p. 146), porque 

via o ofício de dar aula como  o “mais complexo de qualquer profissão” .   

                                                 
3 Sobre a postura e a formação do professor, ver tabela 3.1, nos anexos desta pesquisa, p.p 
167-170. 
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Para Matos (1958, p. 147), um verdadeiro professor seria decorrência de 

quatro condições básicas: “vocação”, “aptidões específicas para o magistério” , 

“preparo especializado para a matéria que vai lecionar” e “habilitação de 

técnicas docentes”. Seria a fusão de um “homo theoricus” e de um “homo 

politicus”, isto é, de um homem intelectual, que ao mesmo tempo tivesse 

capacidade de fazer circular idéias, fosse um debatedor.  Como principais 

atributos pessoais para se apresentar como bom professor, era necessário que 

o pleiteante tivesse “normalidade física e equilíbrio mental”; “asseio pessoal e 

boa apresentação”; “órgãos de visão, fonação e audição perfeitos”;  “boa voz, 

firme, agradável, convincente”; “linguagem fluente”; “confiança em si mesmo”; 

“naturalidade”; “imaginação”, “iniciativa”; “liderança” etc. (Matos, 1958, p. 149).  

 O professor do ensino secundário deveria ser um indivíduo com 

características específicas que, somadas, gerariam um superprofissional, que 

primasse por qualidades excepcionais: excelente caráter, personalidade forte, 

porém suave e distinta para com os jovens; um elemento culto que dominasse 

os conhecimentos gerais de sua especialidade; sólido na postura, fluente e 

agradável da voz, com espírito ardoroso, sendo amável sem ser fraco, rigoroso 

sem ser ditador, bondoso sem ser paternalista; um missionário, um guia, um 

elemento que dominasse técnicas pedagógicas que fossem além da simples 

oratória. Um bom professor deveria possuir essas qualidades como “aptidões”, 

como qualidades que poderiam ser desenvolvidas com o tempo e com a 

prática. Mas, se o profissional competente nascesse com as essas qualidades, 

seria ainda melhor, porque nos “meios populares” generalizou-se a crença de 

que “o professor, como o poeta, não se faz; já nasce feito” (Matos, 1958, p. 

146). 

 Fonseca (2004), que também estudou a qualidade de ensino, discute a 

expansão do ensino secundário em São Paulo, entre 1946 a 1961, ou seja, o 

período entre o final do Estado Novo e o ano da promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1961). Em seu trabalho ela analisa, 

por meio da história oral e temática, o que poderia caracterizar uma escola de 

qualidade no período de expansão do ensino secundário paulista. 

 A pesquisadora, por meio de entrevistas com uma série de ex-

professores do ensino secundário, recolheu nas memórias dos entrevistados, 

lembranças sobre o que qualificariam uma escola como boa na época em que 
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atuavam.  A história, a carreira e a formação dos professores ouvidos 

representavam opiniões diferentes, embora concordassem sobre certos 

aspectos da qualidade da escola secundária.  

Para qualificar um bom professor, os itens abordados foram: as cátedras 

nos ginásios oficiais4; a participação da Congregação da escola, compreendida 

como instância fundamental de poder dentro do universo escolar; o 

licenciamento, com registro, no Ministério da Educação e Cultura, que conferia 

ao professor um ponto dentro da seletividade; ter estudado em uma Faculdade 

de Filosofia que, por si só, já conferia prestígio, mas, no caso de São Paulo, ter 

a licença retirada pela licenciatura da FFCL-USP, era absolutamente a 

excelência; ter conhecimento das novas técnicas pedagógicas e fazer cursos 

de capacitação; e, por fim, saber outras línguas e ter boas leituras também 

poderiam ser indicados como categorias.  (Fonseca, 2004, pp. 126-150). 

Na RBEP, havia uma certa ênfase sobre a formação em faculdades de 

filosofia. Normalmente, os textos, nas páginas da RBEP, constatemente 

reivindicavam a formação do professorado licenciado por uma Faculdade de 

Filosofia. Mas, um dos textos apresentados em suas páginas dava noção exata 

do significado de uma formação universitária do professorado do ensino 

secundário5. Trata-se do discurso do profº Milton da Silva Rodrigues, paraninfo 

dos concluintes de 1959, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 

Universidade de São Paulo.  
                                                 
4 A Cátedra era uma “cadeira professora”, ocupada por um professor titular de uma 
determinada disciplina. Mais rotineiramente vinculada ao nível universitário, a cátedra, nesse 
período, também existia no ensino secundário, conferindo ao professor titular grande prestígio 
dentro da escola, pois, por meio da cátedra, havia um diferencial de conhecimento, experiência 
e prática da matéria lecionada.  Segundo Fonseca (2004), uma escola, com sete ou mais 
cátedras, poderia formar uma Congregação, conferindo aos membros das cátedras direitos 
bastante abrangentes. “Pouco a pouco, à medida que o ensino secundário crescia, e portanto, 
a necessidade de mais professores também, o governo estadual substituiu a cátedra por 
concurso para preenchimento de vagas” (Fonseca, 2004,  p.127). 
5 Vale lembrar que a grande maioria do número de professores do ensino secundário não tinha 
formação licenciada para o ofício, tratando-se, na maioria dos casos, de profissionais liberais, 
formados em diversas áreas, que ocupavam os quadros de trabalho do ensino secundário. 
Segundo Fonseca (2004), alguns professores, por ela entrevistados, não esconderam que a 
opção pelo magistério deveu-se a uma “carreira começada como bico”, desprazerosa, “quase 
trabalho braçal”. Ensinava-se “até conseguir algo melhor” (Fonseca, 2004, p. 127-128). Já 
Werebe (1963, p. 160)  aponta que o ensino oficial do estado de São Paulo era o “melhor do 
país” nesse sentido, pois, em 1957, “encontravam-se, [no ensino secundário], 3.627 
professores, dos quais 1138 (31,4%) eram licenciados, 686 (18,9%) normalistas, 667 (18,4%) 
concluíram cursos acima do nível médio, 274 (7,6%) fizeram cursos universitários vários, 190 
(5,2%) só tinham recebido instrução no nível médio e 672 (18,5%) não declararam a formação 
que possuíam”. Ou seja, 68,4% de todos os professores do secundário não possuíam a 
licenciatura. 
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 Segundo o professor, a FFCL-USP, seguia três grandes objetivos: “1º) a 

criação científica; 2º a formação de pesquisadores; 3º) a preparação de 

candidatos ao magistério secundário e superior” (Rodrigues, 1959, p. 56).  Para 

o pensador, um bom professor secundário seria formado por uma série de 

qualidades que a faculdade poderia dar, mas que somente a formação 

adquirida dentro de suas salas não seriam suficientes para que tivesse a 

completa “consciência pedagógica”, da qual se utilizaria em sua prática. Isso, 

em parte, acontecia, porque a FFCL privilegiava a formação científica. Tais 

conhecimentos, apesar de profundos, não incutiam, naqueles que seguiriam o 

magistério secundário, conhecimento específico para a profissão, pois , em 

muito o conhecimento científico diferia do conhecimento pedagógico6 

(Rodrigues, 1958, p. 57). 

 
O que acabo de dizer refere-se, no entanto, à mera formação didática do 
licenciado, e essa não basta para desenvolver e firmar nele aquilo que 
chamei de consciência pedagógica. Esta envolve conhecimento, em seus 
diferentes aspectos, do elemento humano com que o professor lida; do 
meio imediato, para o qual ele prepara, em sua estrutura social e forma 
política; dos fins da educação, e dos processos, sistemáticos e difusos, 
de que para cumpri-los, dispomos (Rodrigues, 1958, p. 60). 

 

Para o professor, estava claro que a aquisição da consciência 

pedagógica completa não poderia acontecer com o sistema vigente na 

faculdade, pois, 

 
para que a consigamos, penso ser necessária diferenciação muito mais 
marcada que a atual entre os cursos que visem exclusivamente o fim 
cultural, amplo e profundo, e cursos que bem alicerçados numa 
introdução puramente cultural comum aos primeiros, sejam legítimos 
cursos profissionais de formação pedagógica e técnica. Podemos pensar, 
então, em uma consciência pedagógica. Para isto, contudo, não basta 
simples reforma de estrutura, com a conseqüente alteração de currículos 
e programas. Disto só pode dar conta, satisfatoriamente, o esforço 
conjugado de mestres e alunos, pois que, quem diz “consciência” diz algo 
mais que a simples convicção racional. Supõe um elemento ético – uma 
entranhada fé na indefinida perfectibilidade humana, e uma vontade 
inabalável de propiciá-la, orientando-a (Rodrigues, 1958, p. 60). 

                                                 
6 Rodrigues (1959) admitia que o sistema, apesar da concomitância das duas finalidades – a 
formação de cientistas e a da preparação de professores secundários – na realidade, 
perseguia uma só, a primeira. Os que ficavam para a segunda eram os que fracassavam em 
relação à primeira.  Entretanto, segundo o próprio paraninfo, somente 10% dos ingressantes na 
FFCL permaneciam na pesquisa, enquanto os outros 90% seguiam para o trabalho no ensino 
secundário, o que o levou a perguntar: fracassam 90%, triunfam 10%? (Rodrigues, 1959, pp. 
57-58). 
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 Nesse sentido, é possível admitir que, socialmente, a FFCL concedia 

prestígio àqueles que eram formados em sua estrutura. Entretanto, 

internamente, não existia uma garantia de que tais profissionais se retirassem 

da faculdade com o preparo a que o magistério secundário tanto reivindicava. 

Até mesmo porque, segundo o parecer deste professor, a estrutura da 

faculdade deveria ser transformada para que tal fim se procedesse. O que faz 

pensar que, para ser um bom professor, não bastava se comportar como um 

super profissional, capacitado e com vocação para o ofício. Era fundamental 

que este indivíduo fosse membro de uma elite de conhecimento reverenciada 

por instituições de renome, que concediam prestígio pelo seu timbre, por sua 

excelência acadêmica. Mas, o fato de ter sido formado por tais 

estabelecimentos, não necessariamente promovia a exemplar instituição de um 

profissional almejado para o magistério. 

 Na memória dos professores entrevistados por Fonseca (2004) as novas 

técnicas científicas que adentraram a escola, instituindo novos métodos de 

trabalho, foram lembradas como mais um item no apelo da qualidade da 

escola, mas não somente o único, nem o mais importante.  Para os 

entrevistados, os vínculos sociais de um professor, bem como o histórico da 

sua formação intelectual e profissional, seu vínculo com instituições de renome, 

e ainda mais, o atestado legal, a licença de trabalho, também seriam elementos 

muito importantes para a identificação da excelência professoral, pois tais 

subsídios, mais do que validar a competência profissional dos indivíduos 

cientificamente, conferia-lhes prestígio nas comunidades discente e docente, 

ou seja, concedia-lhes ascensão na hierarquia social, qualificando-os pelo 

poder de ser “algo a mais”, dotando-os, segundo Rodrigues (1959), de 

“consciência pedagógica”.  

 

2.3 – O aluno moderno 

 

Da mesma forma que existiria o “professor moderno”, também deveria 

haver lugar para o “aluno moderno”. Vale lembrar que o aluno era o centro de 

todas as atenções, porque ele era o alvo da reforma do ensino secundário, o 

ser humano que seria o “homem de ação”, o futuro cidadão “industrial”, o 
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elemento que expandiria a população escolar, e que, portanto, também seria a 

causa para tantas modificações na educação.  

 O aluno era o fim da educação moral, que deveria ser formado para 

cooperar para um fim comum. 

Em 1948,  Foi Penteado Júnior (1948) apresentou, no 3º Congresso 

Nacional de Estabelecimentos Particulares de Ensino, um “Sistema normativo 

para a orientação cívico moral do adolescente”. Neste documento, o intelectual 

discutiu os movimentos possíveis para que se firmasse uma consciência 

“autônoma, compatível, com a responsabilidade e liberdade”.  E, para que se 

desenvolvesse tal consciência, a escola deveria “criar o ambiente” para a livre-

cooperação do aluno (Penteado Júnior, 1948, pp. 45-48). 

 Segundo Penteado Júnior (1948), a adolescência representa o melhor 

período da vida para receber o aprendizado da autonomia. O adolescente, 

segundo o autor, era um “ser em formação, cheio de vitalidade, de atitude”, 

“sua personalidade em formação, começa a impor-se e preocupar-se mais com 

o mundo interior do que com o mundo exterior”; “deseja a predominância do 

seu ser no meio social”; “quer ser visto, ser notado, ser ouvido, ser respeitado”; 

“quer pôr-se em evidência”; quer ser tratado como igual”; “sente que está 

passando por transformações no físico e psicológico”’; estando em uma fase da 

vida em que o jovem quer ser um reformador social – volta-se contra a 

tradição, filosofia e religião”; “quer inovar tudo, quer ser criador de coisas 

novas”; “possui espírito de combatividade e não aceita conselhos demorados e 

cerimoniosos” (Penteado Júnior, 1948, p. 48). 

 Portanto, para o autor, seria muito inteligente, da parte das escolas, 

utilizar-se das características da juventude, no intento de dar fim à debilidade e 

ao marasmo. A mudança de atitude beneficiaria tanto a escola, quanto o 

adolescente. A escola utilizaria as características do adolescente para sua 

reforma de costumes, e o adolescente, por conta de suas qualificações 

psicológicas, poderia estar extremamente aberto às modificações propostas. 

Segundo o autor, “o marasmo da passividade, em oposição à psicologia do 

adolescente, teimando em encher a cabeça do aluno de conhecimento e mais 

conhecimento”, acabava por não cuidar da formação da personalidade, 

retirando-lhe o dever da responsabilidade, da cooperação, da iniciativa, o que, 
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no final de tudo, impediria o educando de resolver os problemas novos que se 

lhe apresentassem no futuro. (Penteado Júnior, 1948, p.49). 

 Para esse autor, um plano de trabalho pertinente a tal causa seria 

conceder ao aluno, um “governo semi-autônomo” na escola.  Este seria uma 

espécie de “mini-governo”, um “sistema cívico”, como ele mesmo chamou 

(Penteado Júnior, 1948, p.45), no qual o adolescente, muito além de ficar 

passivamente ouvindo aulas e ordens, aprenderia os caminhos da 

responsabilidade, se pudesse, em conjunto com os companheiros, ter a chance 

de compartilhar da administração da escola.   

Este seria um exemplo de “ensino prático”, voltado tanto para a 

democracia, quanto para a ação, que tanto falavam os documentos.  Outro 

exemplo de ensino “semi-autônomo” seria a “organização de grêmios 

estudantis”, pois ambas as atividades “atenderiam às aspirações da 

adolescência, de acordo com a sua psicologia” (Penteado Júnior, 1948, p.49). 

 Para o Grompone (1946), cujo artigo foi transcrito da Revista Americana 

de Educação, de Buenos Aires, em 1946, um dos caracteres de maior 

importância para efeitos de formação era a questão de educar os jovens para 

um fim distinto do que ele simulava na escola.  Nela, existiam seres que 

estavam  “buscando o seu destino” e tomavam “todo o material educativo como 

meio para atuação futura”, na vida. Mas, esse conceito variaria com os 

indivíduos” e “segundo seus planos futuros”.  Os jovens poderiam se interessar 

pelo “conhecimento em si” ou pela simples formalidade de passar pela escola, 

a fim de chegar ao que era proposto como etapa final.  

 Para Arbousse-Bastide (1944), professor da Universidade de São Paulo, 

 
Não se pode exigir dos alunos de uma classe que não se mexam, durante 
uma lição inteira; o mais que deles se pode exigir é que sua atividade 
física e psicológica esteja subordinada, em seu conjunto, ao cuidado do 
trabalho escolar  (Arbousse-Bastide, 1944: p. 239). 

 

 Portanto, um jovem aluno moderno não poderia ser avaliado por meio de 

“exame comum”, mas “por testes de avaliação do rendimento escolar”, que era 

“uma experiência ainda não tentada por nós” (Renault,  1959, p. 07). Segundo 

o educador do Colégio D. Pedro II, os exames comuns, segundo “experiências 

levadas a efeito no estrangeiro”, teriam revelado que exames de avaliação do 

conhecimento variavam muito, segundo  as notas dadas às mesmas provas por 
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examinadores diferentes e, por outro lado, variavam também muito as notas 

dadas pelos mesmos examinadores às mesmas provas em épocas diferentes 

(Renault, 1959, p.08). 

 Segundo o referido mestre,  as avaliações  deveriam servir à 

“conveniência do aluno”, considerando que os “métodos modernos de ensino” 

despertavam interesse que os métodos clássicos eram incapazes de suscitar, o 

que tornava o ensino “acessível para o aluno” (Renault, 1959, p. 08-09). 

 A escola, de centro tradicional de ensino verbal, passaria a ser um 

centro de formação de personalidades integrais. Nas páginas da RBEP, 

surgiram várias possibilidades para transformar a escola em centros de ensino 

integral.  Já foi visto que as possibilidades para a transformação permeavam o 

currículo escolar, as atividades extracurriculares, o professor, o aluno e suas 

atividades cívicas. 

 Para Arbousse-Bastide (1944),  a escola, que internamente permitisse 

“meios para ação”,  seria uma escola onde haveria uma menor propensão de 

indisciplina.  Segundo o professor da USP, disciplina “designa ao mesmo 

tempo a imposição de certos hábitos materiais e morais e o sistema de 

conhecimentos a adquirir” (Arbousse-Bastide, 1944, p. 238). 

 
Se por disciplina escolar se entendem os hábitos físicos, psicológicos e 
morais necessários à aquisição e à assimilação coletivas de 
conhecimentos, pode-se dizer que a disciplina comporta diversos graus e 
nenhum desses graus é indiferente para o educador (Arbousse-Bastide, 
1944, p. 239). 

 

 Segundo o professor, colocar “ordem” em uma classe não significava 

deixá-la imóvel, mas imprimi-la com “atividade racional”, porque não se poderia 

exigir que jovens permanecessem parados “durante toda uma lição”.O mais 

que deles se poderia exigir era que sua atividade física e psicológica estivesse 

subordinada, em seu conjunto, ao cuidado do trabalho escolar. Um educador 

deveria saber que a atividade em classe deveria comportar momentos “de 

tensão e relaxamento” (Arbousse-Bastide, 1944, p. 239). 

 
Um aluno que atravessa todo o seu tempo de escola escarrapachado 
na carteira, ou que responde com insolência às menores observações, 
não está em condições de acompanhar proveitosamente um ensino. 
Apresenta o perigo de contaminar o conjunto da classe, mormente se 
dotado de aptidão para organizar a desordem. Aluno como esse deve 
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ser imediatamente expulso da aula, quer provisória quer definitivamente 
(Arbousse-Bastide, 1944, p. 239). 

 

 Segundo Werebe (1963), o  problema da indisciplina reside no fato de o 

professor desconhecer os alunos, o que aguça os conflitos. Segundo ela, a 

Psicologia estava apontando a “importância da adolescência” como uma “idade 

complexa, mesmo crítica, cheia de problemas, quando o jovem procura afirmar-

se, libertar-se para fazer-se homem”, ao mesmo tempo em que acontecem 

transformações “orgânicas e fisiológicas”.  Esse desconhecimento da 

psicologia do aluno, associado aos métodos “inapropriados” de ensino, 

acabavam condenando alguns alunos aos “rótulos”  de “desajustamento” 

(Werebe, 1963,  p. 153). 

Portanto, o bom aluno teria o seu prestígio atrelado às especificações do 

bom professor. Um bom professor, ciente das transformações psicológicas e 

biológicas de seu aluno, deveria lhe conferir atividades que o respeitassem e 

respeitassem suas qualificações individuais, ampliando as possibilidades para 

que esse jovem, de forma ordenada, demonstrasse suas capacidades 

específicas. Como  o imobilismo não era visto como uma qualidade, 

propunham-se atividades que misturassem exercícios intelectuais e 

sinestésicos.   

Bom aluno seria aquele que estivesse disposto a participar das 

atividades, visto que elas haviam sido planejadas de forma a respeitar as suas 

especificidades pessoais.  Mau aluno seria aquele que não estivesse disposto 

a isso. O desajustamento de um aluno se daria pela aplicação de métodos 

inapropriados. Mas, quando os métodos fossem apropriados e, mesmo assim, 

o jovem insistisse em não participar, desrespeitando a ordem impressa pelo 

bom professor, então, que o aluno fosse desvinculado do trabalho, porque tal 

procedimento seria uma questão de escolha pelo imobilismo, ou melhor 

dizendo, de indisciplina.   

 A seguir será visto como seria possível dinamizar os procedimentos de 

estudo de um aluno da escola moderna, segundo os preceitos da RBEP. 

 

2.4 – O estudo eficiente  
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Isto fica meio deslocado, e faz pensar que Werebe também escreveu na RBEP sobre o assunto.



Também para a prática do estudo, havia metas a cumprir. Com um 

padrão orientado por um fundo científico e racionalizado, havia a possibilidade 

de um aluno alcançar maior eficiência no momento em que estivesse 

estudando. Um estudo eficiente dependeria de métodos que transformassem o 

ato de estudar num quase empreendimento, dada as diversas etapas que um 

aluno deveria cumprir. Essas fases de “estudo dirigido” poderiam potencializar 

até os aspectos mentais, físicos, psicológicos do educando, de forma tal, que a 

apreensão dos conteúdos e, conseqüentemente, do conhecimento, fosse mais 

duradoura e substanciosa. Até mesmo, as condições ambientais do local do 

estudo deveriam ser modificadas para que tal procedimento fosse levado a 

cabo. 

Abu-Merhy (1953), professora da Universidade do Brasil, proclama: “os 

alunos do curso secundário ainda não sabem estudar sozinhos” (Abu-Merh, 

1953, p. 73).  Segundo a professora, o fato de pais “tomar a lição”,  esperando 

que os filhos “aprendam lá, digam cá”, seria o maior indicativo da “decoração 

insuportável” que não seria aprendizagem.  Para ela, o que faltava ao 

estudante brasileiro era método de estudo”. E o método de estudo dependia, 

fundamentalmente, do “interesse” do aluno para que ele mesmo  ficasse 

“motivado” a estudar (p. 74). 

 Para que um jovem estudasse, seria necessário que houvesse 

“condições didáticas” favoráveis para o ato e, segundo a pesquisadora, as 

cinco condições fundamentais, para que houvesse motivação de estudo, 

seriam as seguintes: “1) Para que estudar? 2) Onde estudar? 3)Quando 

estudar? 4) Que estudar? e  5) Como estudar?” (Abu-Merh, 1953, p. 75). 

 Para obter melhor rendimento do estudo dirigido,  ou melhor, sobre os 

melhores métodos para adquirir conhecimento, além dos procedimentos 

meramente mecânicos de “estudar sem objetivo” (Abu-Merh, 1953, p. 75) , a 

professora dá algumas dicas. Uma delas é o “método de tomar nota em aula” 

(p.81). 

 
Somos favoráveis, porque as notas nos auxiliam a reter os fatos 
(associações de estímulos visuais e motores; ou de auditivos aos 
motores; ou de visuais, auditivos aos motores) Além disso, quando 
queremos consultar determinado assunto, é mais fácil recorrer a notas.  
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 Para que houvesse melhor aproveitamento das anotações, a 

pesquisadora sugeria um “sistema” de anotações, que seguia o seguinte 

método: a) dar título; b) adotar uma unidade pequena; c) acabar a unidade no 

dorso de uma folha ou de uma ficha; d) atribuir número ou letra às notas, para 

representar seu lugar no  conjunto (Abu-Merh, 1953,  p. 84). 

Além disso, a pesquisadora e colaboradora de RBEP explicava os 

melhores métodos para se trabalhar dentro do laboratório da escola 

(recolhimento dos dados, levantamento de hipóteses, manipulação dos 

aparelhos e drogas etc.);  os melhores métodos de leitura (investigação do 

prefácio, a introdução, a apresentação do autor; meditar no índice de assuntos; 

evitar desconsiderar gráficos e a retenção das informações neles contidos etc.); 

e, por fim, os melhores métodos para trabalhar em seminário, deixando sempre 

claro que um seminário não deveria ser “uma discussão livre de um tema”, ao 

mesmo tempo em que o professor  deveria evitar que as discussões se 

tornassem “acaloradas, sobretudo quando eivadas de paixão” (Abu-Merh, 

1953, pp. 85-89).  

Rui Carrington da Costa7, durante a aula inaugural do Liceu Nacional de 

Braga em 1952, proferiu a palestra “Acerca do Estudo Eficiente”, explicando 

para seus expectadores que a habilidade para o estudo não era um poder 

congênito e que estudar era uma habilidade que poderia ser orientada até sua 

aquisição. Com intenção de “tornar possível à nossa mocidade o mais perfeito 

ajustamento à vida social e a vida profissional futura”, que não era mais do que 

“uma promessa risonha de felicidade”, pronunciou o que julgava ser “uma 

despretensiosa palestra”, divulgando e explicando que um estudo bem feito 

poderia tornar-se uma habilidade e um hábito, caso fosse derivado da 

somatória das técnicas, cientificamente formuladas e provadas, e cujo teor 

estivesse sendo apresentado naquela aula (Costa, 1952, p.95). 

 Para ele, era necessário que os professores ficassem a par de 

especialidades científicas que permitissem ao aluno um “estudo dirigido”, que 

proporcionassem aos estudantes estímulo, pensamento reflexivo, 
                                                 
7 Rui Carrington da Costa (1894-1964) foi, durante 30 anos, professor do Liceu Nacional de Sá 
de Miranda, sendo figura extremamente considerada em Braga (Portugal), graças a sua 
carreira de professor e aos seus ensaios sobre pedagogia e psicologia escolar. Hoje, a Sala 
Carringtons da Costa é ex-libris da Biblioteca Pública de Braga, sendo o seu fundo documental 
muito utilizado por investigadores nacionais e estrangeiros.  Disponível em: www.bragacom.pt - 
em 30/01/2005 – 21h30. 
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compreensão da matéria, pois, na medida em que conhecessem as regras 

psicológicas que devessem dirigi-los, conseguiriam aprender a matéria com 

maior eficiência (Costa, 1953, p.10). 

 Para o autor, quem estuda, o faz com “fins pragmáticos e não 

pragmáticos”. Os fins pragmáticos deveria ser objetivados pela escola, a fim de 

que os alunos pudessem obter o conhecimento para algum “fim econômico”. Já 

os fins “não pragmáticos” serviriam simplesmente para “a satisfação de um 

desejo profundo, uma ânsia insatisfeita de saber e de aprender” (Costa, 1953, 

p.95). As técnicas apresentadas pelo autor, satisfariam as duas exigências e 

atingiriam “uma cultura capaz de auxiliar a satisfação das exigências da vida 

futura” (p.96). 

 O estudo deste pesquisador apresenta cientistas de várias áreas, mais 

condensadamente nos campos da psicologia e da educação. Não cita a 

nacionalidade dos cientistas e nem mesmo os nomes das instituições às quais 

os cientistas eram ligados.  Mas faz um levantamento muito preciso de estudos 

que possibilitariam potencializar a prática de estudos dos jovens.  

Esse artigo serve como demonstração e exemplificação do que os 

profissionais da RBEP entendiamm como técnicas científicas de aprendizado e 

obtenção de conhecimento.  Os métodos abaixo apresentados foram 

separados por Costa (1953, p. 100) em dois níveis: métodos “psico-higiênicos” 

(PH) e métodos “científico-experimentais” (CE).  

Os métodos psico-higiênicos compreenderiam aqueles que criariam o 

hábito do estudo, que acabariam com os estudos de véspera, “pegados com 

cuspo” (Costa, 1953, p.97). Esses métodos imprimiriam regularidade na 

intenção de aumentar o rendimento do trabalho, aumentariam a potencialidade 

de entendimento, diminuiriam o tempo gasto com técnicas pouco racionais, 

atos falhos, cheios de vício, que só aumentariam a preguiça e distrairiam a 

atenção8.  

Dentro os métodos psico-higiênicos,  existiam as “escalas Ozeretsky”9, 

usadas para a medição psico-motriz da criança. Segundo Costa (1953), deveria 

                                                 
8 Para acompanhar de forma mais abrangente, os métodos científicos de estudo, ver tabela 3.2 
nos anexos desta pesquisa, p.p 171-173.  
9 Teste de proficiência motora, escalas de psicometria para crianças entre 4 aos 14 anos, 
usada para medir o desenvolvimento e aspectos importantes da habilidade motora. Disponível 
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haver um programa de combate à imobilidade infantil, pois o ensino não se 

tornaria eficiente. Para que houvesse ensino eficiente, seria necessário que a 

criança tivesse seus impulsos motores satisfeitos com ampla liberdade de 

movimentos (p. 96). Além das “escalas Ozeretsky”, havia um outro método 

(estudos de Pyle)10, que geraria vantagem para o aprendizado, empreendendo 

tarefas para casa com períodos de estudos curtos, cada um contendo 30 

minutos, porque sessões experimentais mostraram que as curtas sessões de 

estudoeram mais favoráveis à rápida aprendizagem. Para que essa técnica 

funcionasse, seria “necessário manter regularidade de estudo, evitando 

estudos de véspera” (p. 97). 

Métodos psico-higiêncos diziam respeito não só à higiene mental, 

considerada pelos estudos uma forma de “limpar” a mente de pensamentos 

que desviassem a atenção e a concentração.  Diziam respeito também à 

higiene do ambiente, seja ela sanitária, sonora, de ar etc.  Costa (1953) 

abordou também o conceito de Pettenkofer11, que “considera nociva a 

presença de ar de um por mil de gás carbônico”, impondo, por isso, que 

houvesse arejamento do local de estudo que excedesse essa proporção (p. 

98). 

Segundo o autor, Reck-nagel e Lobsien12 afirmavam que a pureza do ar 

exercia influência benéfica sobre o aprendizado do aluno.  Costa (1953) ainda 

apresentou outras técnicas, tais como “a leitura silenciosa”, como sendo a base 

de todo o estudo feito com auxílio de compêndios (p. 104); técnicas que 

facilitavam o estudo, como “a construção de esquemas e quadros sinópticos” ; 

                                                                                                                                               
em no sítio da Escola de Educação Física da Universidade federal do Rio de Janeiro, em 
www.eefd.ufrj.br, dia 20/05/2004, às 13h. 
10 Professor da Universidade de Stanford, Greulich Pyle desenvolveu o Atlas radiográfico do 
desenvolvimento do esqueleto, um método de avaliação da idade óssea infantil. Disponível nos 
Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia, em www.scielo.br, dia 20/05/2004, às 
13h05. 
11  Max von Pettenkofer (1818-1901), um dos mais respeitados nomes da área sanitária na 
Alemanha. Ele admitia que o cólera fosse causado por um bacilo, mas acreditava que o 
micróbio não fosse o único responsável. Afinal, como explicar que certas localidades e 
indivíduos eram poupados? Pettenkofer defendia que, além do germe, eram precisas 
determinadas condições relativas ao lugar, ao clima e ao indivíduo, para que ocorresse a 
epidemia. As variáveis sazonais e locais agiriam sobre o germe, que sofreria uma 
transformação e se tornaria infeccioso. Disponível na Revista Brasileira de Epidemiologia, no 
site www.scielo.br, dia 19/06/2005, às 01h30. 
12 Reck-nagel e Lobsien, professores de climatologia. Spreger Reck-Nagel é considerado “um 
gênio da climatologia”,  autor do livro Manual de Climatização e Calefação.  Disponível no sítio 
do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra, em  www.dem.isec.pt, 
dia 19/06/20005, às 01h40.  
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ou a repetição “por palavras próprias, tanto escritas como faladas”, daquilo que 

foi estudado (p. 105). 

Os métodos científico-experimentais já eram técnicas experimentadas 

em pesquisas e medidas em atividades laboratoriais. Nesses casos, as 

conclusões foram medidas cientificamente e os dados e conclusões das 

análises concediam ao autor do artigo os pré-requisitos necessários para que 

ele fundamentasse a tese de que a “absorção de conhecimento de forma 

eficiente” não era algo selecionado biologicamente, mas um aprendizado, que 

poderia ser adquirido com a prática usual das técnicas aplicadas13. 

Dentre as técnicas experimentadas cientificamente, e que o professor 

português fez questão de citar, estavam a de Lottie- Steffens14, que prova, por 

dados, que o “método global de estudo” ou seja, aquele cuja leitura é feita de 

um extremo ao outro, oferecia vantagem sobre a leitura parcial, fragmentada 

(Costa, 1953, p. 106).  

Também apresentou a a Lei de Jost, que diz o seguinte15:  

 
com efeito, para se fixar [a matéria], torna-se necessário, na verdade, 
repetir o estímulo, mas a eficácia dessas repetições é tanto maior 
quanto, dentro de certos limites, mais espaçada forem, com melhores 
resultados quando houver intervalos de até dez minutos de repetições 
(Costa, 1953, p. 107). 

 

                                                 
13 Alguns itens foram suprimidos da fonte para esta pesquisa, por haver trechos do estudo de 
Costa (1953) que discorriam longamente sobre a inibição e como ela poderia ser desfavorável 
ou favorável ao aprendizado, dependendo muito das técnicas aplicadas e da forma como 
fossem aplicadas. Discorre sobre tipos de inibição (associativa, reprodutiva, retroativa, proativa, 
paradoxal), suas características e a forma como elas se manifestam. Esta pesquisa não 
considerou absolutamente relevante discutir as inibições caso a caso, por conta do caráter 
eminentemente técnico de suas considerações.  
14 Estudiosa de psicologia experimental, graduada e phD em Psicologia pela Universidade de 
Stanford. Dsiponível no sítio da Montclaire State University, em www.chss.montclaire.edu, dia 
18/06/2005, às 14h. 

15 A. Jost foi um estudioso da memória. Pode-se constatar que existem várias leis teorizadas 
por este estudioso na área da psicologia, principalmente com relação à memória e ao 
esquecimento. Segundo uma de suas teorias, a idéia de que “as pistas da memória tornam-se 
mais vulneráveis com as forças de interferência da passagem dos anos não se concilia com 
idéia de que há uma constante decaída da memória com o passar do tempo”. Segundo Jost, 
“as memórias tornam-se menos frágeis às forças que tentam rompê-la com o passar dos anos.” 
Disponível no sítio da  University of California – San Diego (Psychology) - www.psy.ucsd.edu, 
em 02/07/2005, às 18h.  
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 Acerca da luz do ambiente, o palestrante defendeu que a iluminação 

deveria ser “uniformemente repartida, fixa, difusa e suficientemente intensa”. 

Para os estudos, seria preferível que se usasse a luz do sol, dever-se-ia evitar 

a luz amarela ou que aumentasse a temperatura e,  à noite, seria melhor usar 

luz elétrica (p. 98).  Sobre a temperatura, apontou  que os estudos diziam que 

ela deveria estar situada entre dezesseis e vinte graus centígrados (p. 99). 
 
 2.5 - Estrutura Física e aparelhagens 

 

 Uma boa escola deveria possuir, antes de tudo, espaços amplos, ou ao 

menos, espaço suficiente para comportar, com tranqüilidade, o conjunto total 

de seus alunos, além de uma estrutura material que pudesse cumprir com os 

ensejos práticos de um bom ensino secundário, segundo os colaboradores de 

RBEP. 

 Silva (2001, p. 70), ao estudar a revista Atualidades Pedagógicas, 

publicada pela Companhia Editora Nacional, entre 1950 e 1960, flagrou, dentre 

outras coisas, nomes de colégios que eram considerados, exemplos de escolas 

com “práticas escolares modernas”  .  A autora cita duas escolas: o Colégio 

Estadual do Paraná e o Colégio Estadual de Goiânia16.  

 Sobre o Colégio Estadual do Paraná, apontado como “o futuro no 

presente”, foi dada importância à estrutura física da instituição de ensino: 

 
Exatamente, o próprio prédio do Colégio Estadual do Paraná [CEP] já 
constitui por si só um ponto de atração turística. Explicamo-nos: situado 
nas vizinhanças do Passeio Público, interessante parque 
obrigatoriamente visitado pelo forasteiro, ele se ergue em toda sua 
imponência e grandeza numa pequena elevação, o que lhe assegura 
convergência de olhares admirados. A fachada é sóbria, obedecendo ao 
estilo arquitetônico do conjunto. O edifício tem cinco pavimentos: o 
subsolo, onde se encontram as oficinas, a cafeteria, a casa de força, as 
máquinas de cloração (o CEP tem duas piscinas, uma das quais 
Olímpicas) e as salas destinadas a depósito e almoxarifado. No térreo se 
encontram os departamentos administrativos: diretoria, secretaria, 
algumas salas para professores. Os demais pavimentos, em número de 
três, são ocupados por salas de aulas, em número de 48; por salas de 
professores e alunos, em número de 21; pelos laboratórios de física e 
química que são dois; pelos três anfiteatros, pelo salão de festas, pela 
biblioteca (à qual se anexou uma rica pinacoteca) e pela discoteca. Há 

                                                 
16 Sobre o Colégio Estadual de Goiânia, diz Silva (2001): “Os métodos de ensino também 
modernos: os alunos, como atividades complementar, integram o Grêmio ‘Felix de Bulhões’ 
que realiza torneios de oratória, maratonas intelectuais, competições esportivas etc.” (Silveira 
apud Silva, 2001, p. 73). 
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ainda, um cine-teatro com capacidade para 1100 pessoas que é, 
portanto, maior que muito cinema ou teatro de grandes capitais 
brasileiras. (Silveira apud Silva, 2001, p. 72-73). 

 

 A RBEP não chega a citar uma escola especificamente, não aponta para 

um exemplo para que servisse de modelo para as demais escolas que 

quisessem seguir um padrão de qualidade. Sobre a estrutura física, os 

colaboradores sugeriam que as escolas tivessem espaço para trabalhos 

variados,  tanto locais para atividades físicas como para atividades intelectuais, 

partindo de exemplos variados que definiriam uma possível padronização de 

estrutura modelar de escola. 

Sobre isso, diz Lourenço Filho (1946): 

 
entre as condições básicas da organização escolar, está a exist6encia de 
edifícios adequados ao funcionamento das escolas. Não basta criar 
instituições de ensino, e provê-las de professores. Para que realmente, 
tais instituições possam lograr a ação social que lhes cabe, urge dotá-las 
de convenientes e condignas instalações. (Lourenço Filho apud 
Magalhães, 1946: p. 153) 

 
 Por exemplo, a professora da Fundação Getúlio Vargas, Irene Carvalho 

(1952), quando escreveu o relatório sobre o funcionamento das escolas 

secundárias norte-americanas, descreveu a disposição dos móveis na sala de 

aula de uma escola experimental. A pesquisadora apresentou disposições 

variadas dos móveis como uma grande vantagem sobre  a tradicional condição 

de “enfileiramento” das carteiras. Segundo ela, tais disposições favoreceriam a 

“participação dos alunos” nas salas de aula17.   

 
Essas arrumações evitam que os alunos vejam quase que 
exclusivamente as costas dos colegas, ao invés de ver suas fisionomias 
– condição importantíssima do ensino socializado, que se baseia na 
participação dos alunos e no trabalho em equipe (Carvalho, 1952,: p. 
51). 

  

                                                 
17 Ver os esquemas de disposição dos móveis de salas de aula das classes experimentais 
norte-americanas, apresentados nos anexos desta pesquisa, p. 174.  
19 George D. Strayer e N. L. Engelhardt, professores da Universidadede de Columbia (Teachers 
College), publicaram o livro “Standards for high school buildings”. Seus estudos giram em torno 
da funcionalidade dos espaços escolares, medidos por meio de cartões que avaliavam, por 
pontos, o nível da qualidade de ensino da escola, mediante a aquisição de objetos e função 
dos ambientes da escola.   Disponível na internet em www.tc.columbia.edu, em 03/07/2005, às 
22h30. 
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 Internamente,  a escola ideal deveria se preocupar para que todos os  

seus ambientes estivessem equipados de forma tal que a precariedade e a 

improvisação não fossem empecilhos para os bons resultados da atuação 

discente e docente. Tanto é que, conforme já foi dito, em 1946, foi assinada a 

Portaria de nº 67, que avaliava as escolas por meio de uma ficha que 

classificava os estabelecimentos do ensino secundário pela quantidade  e 

qualidade dos materiais  obtidos por esses estabelecimentos, a fim de 

dinamizar a aula.  Segundo essa portaria, a ficha de classificação era uma 

readaptação dos “Standards” de Strayer e Engelhardt19 e uma continuidade da 

Portaria de 15 de abril de 1932, que supostamente foi a primeira lei a se 

preocupar com as instalações dos estabelecimentos de ensino (Magalhães, 

1946, pp. 152-153).  

 
Pela primeira vez a higiene escolar se aplicava concretamente, pela 

primeira vez cuidava-se de assegurar aos estudantes conforto e bem 
estar. Previam-se, com cuidado, instalações adequadas ao estudo e ao 
recreio dos alunos. A aeração e a iluminação das salas de aula passaram 
a constituir preocupação essencial. Por outro lado, a pedagogia 
estabelecia os meios auxiliares à boa prática docente: laboratórios e 
salas especiais eram encarados com atenção e seu equipamento 
devidamente descriminado (Magalhães, 1946, p. 152). 

 

  
3. Dimensões Externas: A escola como simuladora da vida 

 
 O ensino secundário “bacharelesco”  é apresentado, nos discursos dos 

colaboradores de RBEP, como uma espécie de fantasmagoria. Algo que estav 

presente, funcionando, mas que estava totalmente “fora do lugar”, deslocado, 

fora do tempo, fora do espaço. 

 Abreu (1961, p. 19) analisa a persistência da escola secundária 

acadêmica com profundo pesar, julgando que a escola secundária 

permaneceria, por “durante muito tempo ainda, prestigiosa, popular, desejada, 

no Brasil, não sendo de prever para tão cedo, o deslocamento dessa 

preferência”. Para ele, no entanto, a permanência do ensino secundário com 

este modelo oferecia uma “série de inconvenientes”, que só atrasavam o 

processo de aceleração que retiraria o país do subdesenvolvimento.  
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De acordo com o autor, e conforme já foi dito, prevalecia a cultura 

seletista, porque esta já estava enraizada no imaginário popular, até mesmo 

como fetiche do status que almejavam conquistar. Os símbolos da 

prosperidade da escola aristocrática foram analisados, pelo autor, no sentido 

de entender os motivos dessa persistência inadequada. 

 Segundo ele, prevalecia, rigorosamente, o apelo populacional pela 

escola secundária, em primeiro lugar, porque, durante vários anos, este ramo 

escolar foi o único caminho para os cursos superiores. Com o advento da Lei 

de Equivalência, essa barreira foi destruída, ao menos legalmente. Todavia, a 

escola secundária clássica ainda demonstrava os melhores desempenhos, e os 

outros ramos da educação média não acompanhavam este mesmo 

rendimento. (Abreu, 1961, p.18). 

 Por conta das deficiências dos outros ramos do ensino médio, era senso 

comum que os egressos desta categoria de ensino estivessem mais 

qualificados para os trabalhos de nível médio e serviços sem-qualificados. Isto 

é, o ensino secundário possuía canais de ascensão social mais prestigiosos, 

tanto culturalmente quanto no aspecto prático (Abreu, 1961, pp 18-19). 

 Mas Werebe (1961), em seus estudos sobre o panorama da educação 

brasileira, aponta que, até mesmo no que se refere ao preparo para os estudos 

superiores, a escola secundária tinha uma atuação infeliz. Estava estabelecido 

um “hiato” entre as funções propedêuticas da escola secundária e as 

exigências dos vestibulares das grandes instituições de ensino. Esse evento 

era possível detectar graças à procura dos alunos pelos “cursinhos 

preparatórios”, que ganharam importância pelo fato de a escola secundária não 

conseguir habilitar os alunos para a entrada na universidade. Outro fator que 

denota a pobreza acadêmica das escolas secundárias de segundo ciclo era o 

fato de elas volverem seus programas de “forma grosseira” para atividades 

voltadas para o vestibular, transformando seus cursos em verdadeiros “pré-

vestibulares” (Werebe, 1961, pp 143-144). 

 Do ponto de vista empresarial, preferir-se-ia optar pelo ensino 

secundário, primeiro, por conta de todos os fatores elencados acima, mas 

também porque ele era o ramo de ensino menos exigente em termos de custo. 

Quer dizer, com relação ao “custo-benefício”, as escolas secundárias eram as 
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que ofereciam melhor chamariz: “fáceis de serem criadas e mesmo 

improvisadas” (Werebe, 1961, p.19) 

 Mas, certamente, o apelo que mais chamava atenção do público para a 

escola secundária, de acordo com o que se pode recolher nos pareceres da 

RBEP, era, sem dúvida nenhuma, o esforço nostálgico de perpetuar a escola 

de cunho aristocrático, seu símbolo de maior prosperidade, marca de prestígio 

inconteste, por mais que os profissionais da RBEP se opusessem a ele. 

 Para Abreu (1959, p. 18), o que permanecia era o “arquétipo do 

gentleman”. Para ele, havia um prolongamento da idéia de ensino acadêmico 

que vigorou desde o século XIX, apontando para o ensino secundário um 

instrumento “normal” de ascensão vertical na sociedade. 

 Anísio Teixeira, em 1961, durante seminário apresentado no Encontro 

Regional de Educadores Brasileiros, fez uma análise, um tanto desiludida, da 

relação entre educação e desenvolvimento. Conforme foi visto no primeiro 

capítulo desta dissertação, segundo o pensador, formou-se uma “nova elite” no 

país, e que dependia dela, de seus propósitos e expectativas, a marcha do 

desenvolvimento.  Para ele, esta nova elite, a elite de classe média, que 

denotava novas possibilidades políticas,  seria o grupo que agilizaria as 

mudanças do ensino secundário, na medida em que modificaria a estrutura 

social com seus sonhos de evoluir socialmente.  

 Em meio à discussão, Teixeira (1961, p. 91) considera que 

 
a situação de transição em que se encontra o Brasil faz com que seu 
desenvolvimento esteja sob a influência de forças, que não são as mais 
aptas para a sua integração na civilização tecnológica e industrial de 
amanhã. A própria nascente da classe média, cuja doutrina do indivíduo, 
da competição individual e do pluralismo econômico, político e social 
poderia servir de lastro ideológico ao movimento, não tem conseguido 
exercer influência que se possa considerar importante. 

 

 O fato de Anísio Teixeira (1961) considerar insuficiente a influência da 

classe média pode ser questionável, até mesmo porque havia uma 

discrepância entre o ideal de classe média preconizado por ele e a substância 

do posicionamento desta classe diante dos acontecimentos, no Brasil, e sua 

participação na educação, em particular.  Para Anísio Teixeira (1961), existia 

uma classe média democrática que poderia tomar uma posição política, de tal 

forma que “crença na educação como movimento vertical, com o 
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enfraquecimento das fronteiras e divisões de classe” fosse a propulsora de 

uma “justiça social”  (Teixeira, 1961,p.90). 

 Mas, na essência do texto, apesar de o educador ter se esforçado em 

separar a classe média das “forças pouco aptas”, percebe-se que existia uma 

relação entre a indefinição política desta classe e a permanência do ideal 

aristocrático e retrógrado das outras forças retroativas. Segundo ele, a 

sociedade tinha sido controlada por um “epifenômeno de forças muito mais 

profundas” e que, neste caso, prosperava o “antigo dualismo da educação 

aristocrática” e a educação técnico-profissional vinha se esbatendo20, o 

“característico fundamental da educação aristocrática, ou seja, o caráter 

desinteressado da educação”, que vinha sendo tão desinteressado que 

chegava  

 
a dispensar a eficiência, a famosa educação de polimento, a educação-
alisar-banco-de-universidade, sem dúvida é ótima para uma classe 
aristocrática e rica, entra mesmo em fase de expansão desvairada, com a 
proliferação de universidades e faculdades de filosofia, inteiramente 
insuscetíveis de se poder transformar em centros de educação 
tecnológica para a era moderna (Teixeira, 1961, p. 90). 

 
 Para Lourenço Filho (1961), conforme já se havia observado, o sentido 

“progressivo de organização democrática” estava agrupado com a estabilidade 

que caracterizasse as suas instituições. Quanto maior fosse o equilíbrio das 

“relações humanas”, tanto maior seria a base para o desenvolvimento do país, 

o que implicaria verdadeira mudança na realidade da infra-estrutura de uma 

nação (Lourenço Filho, 1961, p.46). 

 Nos anos 1950, um dos elementos “modernizantes” do ensino 

secundário, e que, portanto, apelava para o sentido de melhoria da qualidade 

era, propriamente, a mudança de seu caráter desregulador, desequilibrador 

das relações humanas, ou seja, a divisão do ensino acadêmico para a elite, e o 

trabalho técnico para os mais pobres. 

                                                 
20 Em outro texto, Anísio Teixeira (1956, p. 06)explica o significado deste dualismo, associando 
a ele a palavra “arcaísmo”: “o dualismo instituído pelos gregos criara entre o conhecimento 
racional e o conhecimento empírico um abismo intransponível. O velho conhecimento do senso 
comum, de natureza empírica dominava o mundo das artes e o conhecimento racional o mundo 
do espírito. Tínhamos assim, um duplo sistema: o conhecimento empírico reduzia as artes 
empíricas, com que resolvi o homem seus problemas práticos; o conhecimento racional 
conduzia ao mundo das essências, em que aplacava a sua sede de compreensão e coerência. 
Pelo conhecimento empírico, agia-se; pelo conhecimento racional, pacificava-se, deleitava-se”.  
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 O ensino secundário, voltado para humanidades clássicas, estava 

sempre atrelado à idéia de seleção prévia na sociedade, criando um viés do 

privilégio social.  O principal desejo, o objetivo maior de uma democracia 

industrial, não era criar uma classe de privilegiados, mas selecionar os 

“melhores”, de um grupo mais amplo, mais aberto e variado, aquilo que Anísio 

Teixeira (1952) chamou “micro-sociedades”, as “pequenas-elites” que 

assegurassem a oportunidade de um desenvolvimento econômico, que seria o 

primeiro passo de um desenvolvimento real, assim que esses alunos fossem 

distribuídos por suas competências no mundo do trabalho (Teixeira, 1952, p.  

10). 

 Uma possibilidade de mudança radical no ensino secundário era a sua 

obrigatoriedade universal. Os apelos e a pressão exercida pelas classes 

populares, os apelos da industrialização crescente por mão-de-obra 

especializada, a conseqüente elevação do nível de escolaridade das massas, 

estaria demonstrando que o ensino médio, no geral, e o ensino secundário, em 

particular, não poderiam continuar funcionando com a estrutura segmentada, 

dando continuidade ao corredor que postulava o privilégio de uma elite 

minoritária no curso superior 21. 

 Portanto, modificar o caráter elitista do secundário era um dos aspectos 

modernizadores mais discutidos pelos intelectuais da RBEP. A questão era 

simples: como modificar a idéia de ensino secundário voltado para as elites 

mandatárias?  

 Uma das soluções encontradas pelos colaboradores da RBEP seria 

conceder, aos outros ramos do ensino médio, um grau de importância 

indiscutível dentro das mobilizações em “rede”, que construiriam o Brasil 

desenvolvido. Por considerar que a especialização técnica para o trabalho, em 

todos os níveis, era uma condição necessária para o crescimento econômico, 

seria muito difundido, nos anos 1950, o ideal de equalização dos cursos do 

ensino médio, de tal forma que o secundário não mais sustentasse, sozinho, a 
                                                 
21 É importante lembrar que essa é uma postura defendida pela RBEP, porque nem todos 
aceitavam a idéia da abertura total do ensino secundário. Devem-se levar em consideração os 
estudos de Spósito (1984) e Bontempi Jr. (2001), sobre a postura de O Estado de S.Paulo 
sobre os procedimentos governamentais de expansão do ensino secundário em São Paulo. 
Postura essa, aliás, que era totalmente contrária ao ensino múltiplo e aberto, pois o ensino 
secundário poderia ser ampliado, mas nunca de forma irrestrita, já que era o berço formador 
dos sujeitos que adentravam a universidade. Esta sim, ambiente privilegiado de uma elite 
mandatária. 
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fama de verdadeiro ensino de formação, mas que dividisse, ou ao menos se 

equilibrasse em importância com os outros ramos do ensino médio.  

 Segundo os próprios intelectuais da RBEP, o tradicionalismo 

institucional do ensino secundário para educação da elite condutora era tão 

arraigado na cultura brasileira que, mesmo diante de um motivo circunstancial 

tão grave (desenvolver o país por meio do ensino profissional), a equiparação 

dos ramos de ensino médio continuou a ser desprestigiada.  

 Várias teses foram apresentadas para que a equiparação de cursos se 

sucedesse. 

 Gildásio Amado (1958), no artigo “Tendências para o ensino secundário” 

demonstrou algumas possibilidades de ação e deu significado a algumas 

palavras de ordem muito difundidas nessa época: diversificação, equiparação e 

flexibilização do ensino secundário.  

 Por diversificação, entendia a possibilidade de se substituir a “seleção 

apressada de uma elite”, em função de uma forma “mais inteligente”, que seria 

pela pesquisa e o desenvolvimento de todas as aptidões do aluno, isto é, pela 

promoção geral adaptada às possibilidades de cada indivíduo” (Amado, 1958, 

p.159).  Segundo esse autor, até mesmo a educação intelectualista seria 

beneficiada com a diversificação, já que, dentro dela, dentro das possibilidades 

de desenvolvimentos das capacidades individuais, os adolescentes 

intelectualistas seriam notados de forma mais focada, pois, afinal, a 

intelectualidade seria uma de suas competências particulares, e 

conseqüentemente, o professor teria a certeza desse potencial expressado nas 

atividades de tais indivíduos, pois, no final do processo avaliativo, esses alunos 

estariam sendo selecionados por apresentar uma particularidade. Da mesma 

forma, proceder-se-ia com um indivíduo mais sinestésico ou com um estudante 

mais hábil com atividades práticas22.  

                                                 
22 As formas, como tal objetivo procederia, variariam de acordo com as perspectivas dos 
intelectuais e legisladores. Por exemplo: para alguns, o modelo francês seria o mais viável. Tal 
modelo consistia em enquadrar o ensino múltiplo dentro do ensino secundário. Admitia-se, 
nesse caso, que existiam algumas disciplinas de cunho obrigatório que serviriam a todos 
indistintamente, com os mesmos métodos e conteúdos. Posteriormente, haveria disciplinas 
optativas, que dariam a complementação específica.  Outra possibilidade também vinha da 
França: dividir os ramos do ensino secundário em dois. Um, mais curto e mais prático, para 
quem quisesse se “destinar à vida prática” (do trabalho), e um outro, mais longo, para quem 
quisesse continuar para no ensino superior (Amado, 1958 pp 158-159). Uma outra 
possibilidade seria a que foi adotada pela Inglaterra, em 1944, no “Education Act”, quando foi 
criado o “ensino secundário moderno” ao lado do “ensino tradicional”, subdividindo o ensino 
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As diferenças seriam mais nos programas, nos métodos, na própria 

atuação dos professores. Além disso, sendo como são [os outros cursos 
do ensino médio] apenas variedades de um curso secundário – a 
denominação no caso tem grande importância – e, demais, quando 
coexistirem no mesmo estabelecimento, sujeitos os alunos a um conjunto 
de atividades comuns – as atividades extra-classe, vivendo a mesma vida 
escolar, sentido a igualdade de valorização de seus cursos, 
compreendendo a possibilidade de transferência de um para o outro, 
simplesmente por motivo de aptidão individual, não creio que com as 
duas formas ginasiais tenham maior discriminação que a que atualmente 
existe, numa determinada turma entre alunos que vencem e os que não 
vencem as dificuldades que se lhes apresentam (Amado, 1958, p.161). 

 
 Assim, nasceria uma nova forma de secundário que, por seu “caráter 

libertário”, poderia ajustar os seus métodos para “resolver problemas mais 

específicos” (Amado, 1958, p.160). Não se tratava de diferenciação entre os 

alunos mais ou menos inteligentes, mas de tipos de inteligência: as 

inteligências mais voltadas para abstração e as mais voltadas para coisas 

concretas (Amado, 1958, p.161) 

 Tal como Anísio Teixeira, Gildásio Amado (1958) procurou demonstrar a 

tendência de transformar a escola numa espécie de “simulação da verdadeira 

sociedade”, pois acreditava que, da mesma forma que a sociedade era diversa, 

também a escola deveria sê-la. Para alguns representantes da sociedade, isso 

significava “elevação progressiva das massas populares a formas e níveis de 

ensino outrora reservados a uma minoria” (Amado, 1958, p. 150), para outros, 

“desenvolvimento harmonioso da personalidade” (Abreu, 1961, p. 13), outros 

ainda qualidades “que caracterizam a estabilidade de suas instituições” 

(Lourenço Filho, 1961, p.37), formas diferentes que, no desejo dos 

colaboradores da RBEP, queriam dizer simulação da democracia industrial.  

 Anísio Teixeira clamava, em 1956: “Educação não é privilégio!” (Teixeira, 

1956, p. 03). Como já foi visto no capítulo anterior, um outro sentido de 

humanismo estava sendo criando pela ideologia dos colaboradores de RBEP, 

tratando-se de uma “evolução da  própria civilização”.  

                                                                                                                                               
com a criação de um secundário “prático” que andava em paralelo com a Grammar School, 
escola secundária tradicional, que estava congestionada pelo excesso de alunos (p.159). Ou, 
então, a “solução brasileira”, que possibilitaria uma “bifurcação a partir da terceira série do 
ginásio” (p.160), em que ensino profissional e secundário teriam a mesma origem, duas séries 
iniciais, com uma bifurcação que conduziria o aluno para o ensino profissional ou ensino 
tradicional, conforme suas particularidades (p.161). 
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Sendo assim, o conceito de ensino médio, que deveria habilitar os seus 

alunos à “posse de um instrumental de trabalho” (Teixeira, 1952: p. 06), passou 

a ser o melhor conceito para definir essa categoria de ensino.  Sobre isso, a 

bifurcação entre ensino intelectual, para a elite, e ensino para o trabalho, para o 

povo, e  suas relações para com o ensino secundário, disse Anísio Teixeira: 

 
Que se está dando presentemente? Está-se dando, não somente no 
Brasil, mas no mundo inteiro, a transformação da escola secundária, no 
sentido de perder o caráter de escola de elite, o caráter de escola 
intelectualista, e de adotar pedagogia e a psicologia da escola primária. 
Não se trata de uma luta de sistemas pedagógicos, mas de um 
desenvolvimento institucional, conseqüente a mudanças sociais. Primeiro 
há a mudança de clientela da escola secundária, que já não é 
especificamente a de pessoas que se destinem ao ensino superior. Já 
agora, a clientela é de pessoas que, julgando o ensino primário 
insuficiente para a sua formação, desejam  de qualquer modo continuar, 
prolongar a educação. Buscam, então, a secundária, porque esta 
educação secundária, dentre os diversos ramos da educação média, é a 
de mais prestígio e, além disto, a única que até bem pouco tempo atrás 
permitia a continuação indefinida da educação, até os níveis mais altos  
(Teixeira, 1952, p. 09). 
 

 O mais interessante dessa análise é a comparação que Anísio Teixeira 

fez entre os diferentes níveis e diferentes cursos do ensino brasileiro da época. 

Do ensino secundário para com o primário, o educador baiano fez a seguinte 

relação:  o ensino secundário estaria perdendo o caráter de elite para se tornar 

algo mais próximo à pedagogia e psicologia do ensino primário. Segundo ele, 

não havia lutas de sistemas, mas uma relação espontânea. E trâmite desse 

diálogo, segundo a análise do educador, o ensino primário sairia ganhando, 

porque se tratava mais de uma “mudança institucional” do que “luta”, e o 

secundário seria mais parecido com o primário. 

 Em uma segunda análise, o Teixeira (1952) afirmou que o ensino 

secundário já não mais atendia somente aquela camada social que tinha por 

privilégio seguir seus estudos na universidade.  Ele defendia que havia uma  

pressão dos egressos do primário, interessados em continuar os estudos, 

avançando para o próximo nível. Mas que esse grupo ainda buscava o 

prestígio que o ensino secundário mantinha: a de um dia ter sido o único vetor 

de acesso para o ensino superior. Fato este que  Anísio Teixeira, 

aparentemente, via com pesar. 

 Então, ele continua a sua análise: 
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O sistema paralelo “popular” de escolas médias – escolas normais e 
profissionais – não assegurava a possibilidade de continuação da 
educação. Daí não merecerem tais escolas a preferência das camadas 
populares em ascensão e com um novo senso de seus direitos. Estas 
escolas nunca conseguiram prestígio equivalente da escola secundária 
aureolada pela idéia que ministraria cultura geral, cultura 
humanística,destinada a conduzir à elite ao nível das classes dominantes, 
freqüentada que sempre fora antes somente por pessoas com suficiente 
lazer para fazer cultura, adquirir cultura, gozar cultura (Teixeira, 1952, 
p.09). 
 

 
 Segundo ele, as classes populares adentravam o ensino médio sem se 

dar conta do seu “novo senso de direitos”, de que a lei havia, de certa forma, 

diluído essa eloqüência intelectualista do secundário. Assim, a população 

acabava preferindo a escola secundária aos demais ramos do ensino médio 

(normal e profissionais), porque dela ainda emanava o prestígio de ser uma 

escola para doutores, uma via de acesso para o ensino superior, uma 

possibilidade de ascensão de classe social.  

 Ao analisar o pensamento do educador, é possível perceber qual era o 

caráter mais essencial do pensamento que se queria incutir sobre o ensino 

secundário. Que ele deveria perder o sentido bacharelesco já era notório.  Mas, 

se a questão era essa, então o que o ensino secundário substancialmente 

deveria ser?  

 Em tese, o ensino primário não separava grupos. Não havia, legalmente, 

um ensino primário “para doutores” e um ensino primário “para o povo”.  Para 

Anísio Teixeira (1956), o ensino primário era a grande escola comum da nação, 

a escola da base, em que se educava a grande maioria dos seus filhos  

(Teixeira, 1956, p. 21).  

Segundo a lógica do pensador, se o ensino secundário devia seguir a 

pedagogia do primário, ele deveria ter um fundamento de “escola comum”. O 

secundário seria, portanto, um ensino aberto, sem o dualismo que lhe era 

característico.  Ora, o “ensino comum”, o ensino do povo, no ramo do ensino 

médio, era o ensino profissional e o normal, porque como já é sabido, o ensino 

secundário era “intelectualista”, um vetor privilegiado.   

Se Anísio Teixeira (1956) via o prestígio remanescente do ensino 

secundário intelectualista com pesar, mas, ao mesmo tempo, comemorava um 

possível diálogo entre o primário com o secundário, isso significa que o 
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pensador via o prestígio da escola secundária como algo deslocado, porque, 

segundo o seu pensamento, possuíam muito mais prestígio os fundamentos da 

escola primária, que se fundavam na base comum.  

 O que estava em jogo era o tradicional prestígio do ensino secundário e 

não a sua adequação aos outros ramos de ensino. Essa adequação poderia 

acontecer da forma mais variada. Mas o essencial era que existisse uma “base 

comum” de ensino, que não fosse mais dividida, bifurcada, impedida por leis. O 

que Anísio Teixeira pedia era um ensino geral, que funcionasse com menos 

interrupções e percalços.  Desse modo, o ensino secundário assistiria o seu 

prestígio ser lentamente diluído, tensionado de forma tal que o seu corpo 

tradicional se deformaria.  A fantasmagoria do ensino secundário estava no seu 

prestígio e não no seu nome.  

 A qualidade do ensino secundário dependeria dessa condição: seria um 

bom ensino secundário aquele que estivesse disposto a se desagregar do 

antigo prestígio e mais interessado em possibilitar a fluência entre 

intelectualismo e trabalho. Ou, melhor dizendo, que não duplicasse as duas 

possibilidades, mas que antes amalgamasse as duas idéias, criando uma fusão 

que integrasse as pessoas sem levar em conta as suas diferenças sociais.  

Assim, existia um novo caráter para o secundário, com características 

libertárias , que encontrariam no trabalho um agregador social.  A escola, como 

já foi defendido, era “uma extensão da vida”, “uma simulação da vida”, “uma 

micro-sociedade”.  E, se essa era a micro-sociedade idealizada, significava que 

cada homem poderia dar de si, de acordo com as suas possibilidades: alguns 

com capital, outros com o intelectualismo, outros tantos com trabalho.  

 Ao seguir esse pensamento, pode-se afirmar que o secundário 

bacharelesco não seria readaptado, simplesmente deixaria de existir.   

  

4. Dimensões Amplas: Um porvir otimista 
 

 Roger Gal (1958), estudioso do Liceu Nacional da França, diz que a 

liberdade é corolário da interdependência e da solidariedade. E ainda mais, que 

o “conhecimento e a compreensão mútuos”, bem como a “solidariedade na 

criação de condições de vida e de desenvolvimento melhores para todos os 
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homens” são “condição de sobrevivência para a humanidade e para a paz” 

(Gal, 1958, p.27). 

 Falar em liberdade, solidariedade, criação, sobrevivência, humanidade e 

paz, num mundo que acabava de sair de uma Guerra Mundial, parece uma 

forma bem razoável de encará-lo. Os significados de tais palavras pareciam 

realmente refletir a crença fiel de que existia um “novo mundo” a ser 

construído. Com relação aos procedimentos educacionais, esse glossário foi 

uma constante.  

 Segundo Gal (1958, p. 25), nesse período, buscava-se um “homem 

necessário a um mundo em evolução acelerada”, um “homem de ação”, que 

devesse se caracterizar como um indivíduo voltado para o trabalho, construído 

para o trabalho. Esse educador francês, tal como outros, também defendeu 

que era o momento em que a cultura humanística deveria ser remodelada: 

deixar de ser uma cultura contemplativa, para se tornar uma cultura de 

movimento acelerado. O homem do “momento acelerado” seria um homem 

capaz de “reconhecer o caráter próprio dos problemas de seu tempo” e, por 

isso, deveria ser provido de “atitudes e métodos” que lhes permitissem resolvê-

los, o que, no caso brasileiro, soava como mais um motivo para o trabalho, 

tamanha vontade de construção de algo novo   

 Para ele, mais do que “preparar jovens para o futuro”, seria necessário 

preparar para atitudes que se renovavam, e que, portanto, estavam em 

constante fluxo. Esse fluxo não era homogêneo, não acontecia da mesma 

forma para todos os países.  A diversidade, tão propalada nos discursos sobre 

a educação, era uma diversidade que acontecia  nas situações nacionais, tanto 

culturalmente, quanto no sentido técnico: o nível tecnológico e a vida das 

pessoas diferiam bastante (Gal, 1958, p. 26). 

Para o autor, a idéia de que um país inteiro pudesse prosperar de forma 

tal que conseguisse fazer valer os direitos humanos, era cabível para qualquer 

país. Porque, a princípio, todas as nações procurariam as melhores soluções 

para resolver os seus problemas, possibilitando, dessa forma, que os seus 

habitantes pudessem gozar plenamente dos “direitos humanos”. Todos os 

países, segundo a visão desse educador, buscariam ampliar a sua rede 

tecnológica e capacitar os seus cidadãos para que tal intento fosse implantado 

e incrementado, independentemente do nível técnico em que o dado país se 
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encontrasse. Portanto, segundo ele, não era certo que países não tivessem em 

vista alcançar rapidamente o mais alto nível técnico, principalmente os  

desprovidos do “maquinismo de estágios anteriores” da era industrial, porque, 

agindo assim, esses países não atingiriam o tão sonhado “automatismo” mais 

rapidamente (Gal, 1958, p. 26). 

 No mundo novo, associava-se a automação à solidariedade e à 

liberdade. Construia-se para o trabalho, e não ao contrário. É um novo ethos, 

uma nova fôrma moral aliava idéias contraditórias num discurso perfeito: os 

homens mereciam uma educação igualitária, mas que se fundisse na 

diversidade de competências. Essas competências estariam vinculadas ao 

presente, porque o mundo estava “acelerado”, e ao futuro, porque a 

“humanidade nunca cessa”.  

A educação, por conseguinte, não poderia ficar parada, contemplativa, 

porque deveria educar para trabalho, e o trabalho era visto como uma condição 

sine qua non para o desenvolvimento, finalidade última: local, nacional e 

internacional. Condição para a prosperidade, para a riqueza que, como já foi 

visto, estava associada ao poder de compra, que era, propriamente, o 

indicativo de desenvolvimento, e, portanto, de liberdade: movimento final para 

um mundo sem totalitarismos (sejam de esquerda ou direita). 

 Da mesma forma que havia a preocupação de adaptar a escola 

secundária às condições regionais e nacionais, era possível perceber que, no 

plano internacional, até mesmo os países mais desenvolvidos não possuíssem 

um equilíbrio regional tão harmonioso. Portanto, até mesmo a questão da 

adptabilidade do esnino secundário, não era somente um problema interno  da 

educação brasileira. 

 Gal (1959, p. 26), o professor francês, afirmou que 

 
ele [o problema da adaptação do secundário] aparece nos próprios 
países desenvolvidos que não evoluem por igual e apresentam 
sobrevivências da economia artesanal ao lado de regiões ou de 
empreendimentos ultratécnicos.  

 
 Em geral, segundo ele, seria necessário prever uma certa “flexibilidade” 

para permitir “adaptar a educação secundária às condições locais, rurais, 

urbanas, agrícolas, industriais, artesanais, às necessidades regionais e mesmo 

aos recursos oferecidos pelo corpo docente e pelo ambiente”.  Portanto, todos 
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os lugares, fossem no âmbito regional, nacional ou internacional, poderiam 

desenvolver um programa de segundo grau que alissem de forma “flexível”, 

desenvolvessem de forma a conciliar o “velho” com o “novo” (Gal, 1959, p. 26-

27).  

 
Não se deve esquecer que, no nosso mundo moderno, a independência 
tem por corolário a interdependência e a solidariedade. Seria voltar as 
costas à história, não perceber que a técnica, a ciência e a fraternidade 
formam laços entre os homens (...) o conhecimento e a compreensão 
mútuos, e, mais ainda, a solidariedade na criação de condições de vida 
e de desenvolvimento melhores para todos os homens é condição de 
sobrevivência para a humanidade e para a paz (Gal, 1959, p. 27). 

  

Em 1961, Abreu (1961) publicou na RBEP e falou do ensino moderno, do ensino novo. 
Uma idéia nova era associar educação como “bem de consumação” (Abreu, 1961, p.6); 
como “investimento em capital humano” (p.7), essência da escola “preparatória do 
homem comum”: o homem moderno. (p.09). 
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Conclusão 
 
 
 Os colaboradores da RBEP apresentavam um tipo de qualidade de 

ensino secundário nos anos 1950, conferindo-lhe uma natureza tal que, para 

um leitor desatento, seria muito difícil censurá-los, reprová-los ou contradizê-

los. Isso acontece porque eles tratavam da transformação da estrutura do 

ensino secundário, e conseqüentemente, da alteração do teor de sua qualidade 

como algo indispensável. Diante dessa obstinação apresentada pelos 

colaboradores da RBEP, qualquer discurso contrário soaria como uma forma 

de prescindir o inevitável.  

Segundo eles, a humanidade, naquele período, passava por mudanças 

em todas as partes e de todas as formas. Por este motivo, a educação 

secundária e o sentido de sua qualidade só poderiam ser considerados quando 

analisados como elementos intrínsecos desse contexto. O ensino secundário, 

como um dos elementos inerentes a esse processo de transformação, parecia 

ter, segundo o pensamento desses colaboradores, a sua composição 

condicionada por movimentos naturais de mudança: como a humanidade havia 

mudado, também esse nível de ensino mudaria.  

A qualidade de ensino almejada por esses colaboradores, se colocada 

numa escala de valores, não permitiria aprovar ou aceitar qualquer outra 

proposta que não fosse aquela que eles mesmos imprimiam nas páginas da 

RBEP. É possível dizer isso, em primeiro lugar, porque não havia como 

contrastá-la com outras proposições, já que é possível observar, na RBEP, 

uma forte tendência a não permitir textos que expusessem qualquer 

contradição com uma lógica modelar que, aparentemente, era encabeçada por 

Anísio Teixeira.  

 Tratava-se de propostas elaboradas por indivíduos que possuíam a 

chancela do Estado que, amparadas por dados e estudos de institutos de 

pesquisa, foram criadas por grandes nomes da intelectualidade brasileira e 

internacional, todos eles alocados em grandes universidades e importantes 

órgãos de estudo, fossem eles diretamente ligados à educação ou não.    

A autoridade conferida por apresentações solenes era uma espécie de 

endosso que conferia, aos planos apresentados na Revista, um certo ar de 
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verdade, de análise fiel dos fatos, como resultados de diagnósticos 

convenientemente colhidos e interpretados.  Nas palavras de Lourenço Filho 

(1960, p. 49): “Isso quer dizer que a administração se torna mais eficiente, mais 

segura, mais objetiva, e, portanto mais justa quando se funde em dados reais”.  

 Segundo a lógica instituída por esses colaboradores, o ensino 

secundário brasileiro deveria ser remodelado de acordo com os  novos 

imperativos históricos que, naquele momento, pressionavam por essa 

mudança. O ensino secundário, tal como se apresentava na Lei Orgânica de 

1942, não mais condizia, nem combinava com o período. Segundo os 

pareceres desses colaboradores, era o fim de uma era, o tempo dos estudos 

secundários livrescos estava para ser concluído. Aquele tipo de ensino, cujo 

intuito principal era o de formar a elite condutora do país, fenecia.  Então, 

quanto mais o ensino secundário se aproximasse daquilo que esses 

colaboradores consideravam “moderno”, maior e melhor seria a qualidade da 

escola.  

 
A despeito de tudo, progredimos em número e, de modo geral, 
progredimos também em qualidade. Não tenho dúvida em afirmar que, 
tomados um colégio bom de outrora e um colégio bom de hoje, este é 
superior em tudo e por tudo. O que nos leva à conclusão contrária é, de 
um lado, certo saudosismo e, de outro, o esquecimento da circunstância 
importantíssima de que eram pouquíssimas, outrora, as casas de ensino 
secundário, todas tinham intenso caráter aristocrático e fulguravam sem 
contraste. Além de tudo, não havia o problema do professorado, pois a 
uma pequena elite de alunos, bastava uma pequena elite de mestres1 
(Renault, 1959, p. 04). 

 

Ao considerarmos os novos parâmetros que os colaboradores da 

Revista apresentavam, é presumível afirmar que a forma dualista de ensino 

secundário, apartando o trabalho da intelectualidade, estava com seus dias 

contados.  O ensino brasileiro estaria passando por um período de 

readequação. Progressivamente, uma estrutura de ensino desmantelada, dava 

lugar a um novo modelo que, de acordo com esses colaboradores, estava 

impregnado por um novo caráter, e este sim, repleto de qualidade, residia na 

modernidade, na novidade.  

 

                                                 
1 Grifos no original.  
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O ensino secundário perdeu os eu caráter seletivo. A lei das 
equivalências veio acentuar e ampliar o princípio da circulação entre os 
vários tipos de ensino, e vale pelo reconhecimento implícito da unidade 
original de todo o contato da educação, que somente por artifícios 
administrativos ou práticos costumamos cindir abusivamente em ensino 
técnico e ensino liberal ou intelectual, como se fosse, acaso, possível 
haver qualquer tipo de educação que não ensino a fazer, mas apenas a 
saber (Renault, 1959, p.05). 

 

Da mesma forma que uma lei foi capaz de criar “abusivamente” a cisão 

entre o ensino prático e o ensino intelectual, é possível que, algumas outras 

leis, em contrapartida, pudessem desfazer esse cisma, criando um equilíbrio 

entre os diferentes ramos de ensino.  Assim, haveria uma nova forma de 

enxergar e avaliar o ensino secundário.  

 
 Para alguns a crise está na ineficácia do ensino médio em garantir 
sólida base aos chamados estudos superiores; para outros, está no fato 
de levar precisamente ao profissionalismo, quando o desejável seria a 
sua preparação para a vida e orientação no sentido de outras atividades 
essenciais, dentro da coletividade  (Grompone, 1946, p. 235). 

 

O sentido de qualidade de ensino, nesse período, agitava-se entre 

aqueles que apelavam para a tradição - porque acreditavam que ele estava se 

degenerando - e aqueles que lhe imprimiam um novo formato. No caso dos 

colaboradores da RBEP, eles eram unânimes em apelar à idéia de que o 

ensino secundário tendia a um novo formato: “ensino desejável” de 

“preparação para a vida”.  

Essa eclésia intelectual, um corpo planejado que agregava profissionais 

para fundamentar os trabalhos do Estado, divulgava por um dos seus veículos 

de comunicação, neste caso, a RBEP, uma lógica. Tal lógica estava balisada 

por este jogo bipolarizado entre a velha estrutura, que deveria ser apagada, e 

as novas concepções de ensino, nas quais reside a verdadeira qualidade.  

Essa lógica de transformação do ensino secundário era apresentada como 

uma necessidade de Estado, como um dever de todos, como algo 

intransponível.  

Os colaboradores de RBEP se colocavam como membros autorizados 

por este mesmo Estado para fundamentá-lo, buscando, assim, a plena 

eficiência e produtividade do seu sistema. Deveriam evitar que “pontos de 

estrangulamento”, no sistema administrado pelo Estado, atrapalhassem a 
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fluência de seu planejamento. Portanto, agências estatais assumiam o 

compromisso de achar soluções para que tais pontos fossem desfeitos.  

Ao analisar o funcionamento desse ciclo, é possível perceber que o 

ensino secundário bacharelesco, chamado por Anísio Teixeira, 

pejorativamente, de “ensino alisa banco de faculdades” (Teixeira, 1956, p. 35), 

“última bastilha na evolução das coisas” (Lima, 1960, p. 162),  já no início da 

década de 1950, havia se tornado um desses pontos de estrangulamento, que 

precisava ser reformado urgentemente.   

A população adolescente buscava, nesse ramo de ensino, o prestígio de 

estudar em escola de “doutor”, ao mesmo tempo em que o enxergava como via 

de ascensão e distinção social.  Estatísticas do período demostram a mais 

absoluta preferência dos jovens por esse ramo de ensino, repudiando os 

demais ramos do ensino médio. É possível pensar que houve uma pressão 

dessa população para que fosse gerado maior número de vagas no ensino 

secundário.  Tal aglomeração de pessoas em um único ramo de ensino teria 

provocado alguns problemas de ordem estratégica para o governo: como 

distribuir melhor essa população? De que forma seria possível a recolocação 

desses indivíduos? Como ampliar o ensino secundário de forma a não 

possibilitar uma excessiva improvisação na abertura indiscriminada de escolas 

com esse curso?  Qual seria a solução para desatar esse nó, esse 

estrangulamento do sistema? No âmbito educacional, a RBEP, como já foi dito, 

parece que imprimia as soluções mais convenientes à sociedade brasileira.  

Encontradas as soluções, julgadas mais competentes por esse lócus 

educacional, parecia que elas se tornavam uma necessidade fundamental.  Por 

fim, cabia à  RBEP esclarecer o seu público leitor, publicando as melhores 

soluções educacionais, as melhores estratégias pedagógicas, ditar os 

indicadores de qualidade.  

Essa necessidade de reestruturação do ensino secundário tendia a se 

fortalecer, quando o Estado assumia a postura de representante do povo.  O 

conjunto de pensamentos dos colaboradores da RBEP era revestido com a 

idéia de representatividade do governo. Nesse sentido, a vontade do povo 

acabava concedendo a legitimidade às idéias formuladas. Em se tratando de 

uma democracia, as soluções educacionais encontradas pelos colaboradores 

tornavam-se ainda mais necessárias e primordiais, visto que representariam a 
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vontade geral do povo. Essa vontade teria sido catalisada pelos órgãos 

governamentais responsáveis pelo levantamento dos diagnósticos sobre a 

realidade do Brasil e revertida em soluções educacionais para a população que 

ora fazia pressão.    

A RBEP e seus colaboradores pautavam as suas discussões nesse 

sentido: o de solucionar um grande problema, uma “crise de ensino” que, 

segundo eles, configurava-se universal. 

 
Poderíamos mesmo dizer, sem exagero, que não apenas em nossa 
problemática educacional, mas também na problemática universal da 
educação é, realmente, um problema-chave, quiçá, o problema-chave, 
esse da educação de segundo grau ou pós-primária (Abreu, 1960, p. 03).  

 

O grupo de colaboradores, amparado pelo peso das instituições por ele 

representadas, criava um discurso de convencimento que, ao contrário do que 

pregavam, era bastante doutrinário, pois tendia a gerar uma corrente de devir 

que, ambiguamente, estava aparada na democracia e na liberdade: a mudança 

na estrutura do ensino secundário deveria acontecer, deveria se estabelecer. 

 
[O Estado] adota uma posição aparentemente neutra em relação às 
idéias políticas, mas a constituição democrática e as idéias de liberdade, 
conferem-lhe mentalidade dominante, como ideais que devem manter-se 
como verdadeiros dogmas educacionais (Grompone, 1946, p. 236). 

 

 Ora por imperativos sociais (pressões advindas do crescimento 

demográfico, pressões por abertura de novas escolas etc.); ora por imperativos 

demandados pela corrida desenvolvimentista e mudanças universais de 

conduta humana, o que existia era uma inevitabilidade de fatos, que não 

permitia ao Estado deixar o funcionamento do ensino secundário se prolongar 

da forma como vinha sendo conduzido.   

A delimitação das fronteiras de qualidade de ensino secundário, nas 

páginas de RBEP, estava ancorada no discurso da novidade, fosse dos fatos, 

fosse das descobertas científicas ou dos discursos. Esse discurso, que 

favorecia a modernidade, o tom da novidade, foi uma marca do período, assim 

como as pesquisas educacionais que o pautavam.  

 Portanto, segundo os pareceres dos colaboradores da RBEP, a 

qualidade do ensino secundário estava circunscrita a essa necessidade 
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extremada de mudança de todas as coisas. Essa era a pedra de toque que 

decidiria quais eram os novos indicadores de qualidade do ensino secundário, 

que, segundo eles, acabou se tornando uma “problemática universal”. Ao 

acompanhar  o pensamento desse grupo, percebe que se acreditava que essa 

dimensão universal de mudança acabou delegando um desafio a todos os 

países, porque todos eles deveriam estabelecer modificações que adequassem 

o seu sistema de ensino a esses novos indicadores de qualidade.  A educação 

era a agência de socialização da geração em transformação.  

 
Uma escola, cujo propósito é preparar adolescentes para uma cidadania 
mais útil e feliz, procurando dotá-los de maior eficiência social, 
favorecendo a auto-realização individual, tornando-os conscientes de 
suas responsabilidades cívicas, procurará realmente satisfazer as 
necessidades de seus alunos e atender as diferenças individuais, 
ajudando-os a alcançar a maturidade (Bauzer, 1955, p. 263). 

 

 Essa escola secundária idealizada deveria deixar de ser um “ponto de 

estrangulamento” do sistema. O formato dessa escola idealizada poderia 

variar, não era apresentada uma única fórmula, pois não existia uma solução 

uniforme para se resolver o problema da adequação do secundário aos novos 

ditames históricos. No entanto, ao analisar as sugestões para a reforma do 

ensino secundário nas páginas de RBEP, foi possível agregar alguns pontos-

chave que norteiaram o conceito de ensino de qualidade.  

Um dos elementos mais marcantes dessa lógica de convencimento 

impresso de RBEP foi, certamente, o fato de os colaboradores, a todo custo, 

divulgarem a necessidade de se ancorar o trabalho no processo de 

escolarização. O trabalho que, segundo a ótica dos colaboradores de RBEP, 

antes era visto como uma atividade subalterna, ganhou um novo status de 

reconhecimento nas páginas de RBEP nos anos 1950.  

 O trabalho passou a ser visto como uma virtude. Uma virtude adquirida 

com treinamento. O trabalho dependia de aprendizado, como uma qualidade a 

ser adquirida dentro da escola, um comportamento que se ensinaria e que 

deveria ser transportado para um melhor funcionamento do ensino secundário. 

Primeiro, porque ele poderia canalizar a energia acumulada dos adolescentes 

para algo que fosse útil e funcional. Segundo, porque o ensino secundário era 
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visto como uma espécie de rito de passagem, que encontraria, no trabalho, o 

vetor de transferência do mundo pueril para o mundo adulto. 

 
Luta pela vida: significa, especialmente neste caso, preparar o 
adolescente para o trabalho (...) A juventude precisa aprender a trabalhar. 
Apesar do trabalho ser essencial na vida do homem, ainda não foi 
incluído na organização da educação escolar  (União Panamericana, 
1947, p. 230) 

 

 Na escola, o trabalho seria o elemento que fundamentaria a transição 

para a vida adulta e, ao mesmo tempo, seria o ponto fundamental para um tipo 

de ensino utilitário, ou seja, um tipo de ensino em que a juventude treinada 

seria útil ao bem-estar de sua comunidade. Os colaboradores da RBEP não 

cansavam de postular que escola de boa qualidade seria aquela que 

transferisse, para fora do domínio escolar, um aprendizado que ajudasse o ser 

humano a resolver problemas. Ou seja,  o ensino de qualidade, além do dever, 

necessitava considerar que a experiência adquirida na escola seria 

transportada para além de seus muros,  adentrando outras instituições e meios 

sociais. Nas palavras de Penteado Júnior (1948, p. 49): “Urge que a escola 

brasileira deixe de ser somente intelectualista e se transforme em um centro de 

formação da personalidade integral do educando”. 

 Nesse sentido, o ensino, que antes era tido como algo passivo, voltado 

exclusivamente para o saber intelectual, passava a ser visto como algo voltado 

para a ação. Com essa consideração, o trabalho reorientava a idéia de ensino, 

porque este não seria mais dividido em segmentos bipolarizados. Ao mesmo 

tempo, o ensino pode reorientar a idéia de trabalho, que deixaria de ter uma 

posição subalterna para ser o elemento maior da virtuosidade de um ensino de 

qualidade.   

 Com essa ideologia, os colaboradores da RBEP parecem resolver 

teoricamente um problema fundamental dentro da estrutura social do país. Ao 

determinar que a qualidade de ensino dependia da incorporação do trabalho 

em sua ideologia, os colaboradores da RBEP assumiam a idéia de que não 

havia, verdadeiramente, separação do secundário em ramos segmentados.  

Portanto, não haveria motivos para a maioria da população adolescente do 

país se aglomerasse no ensino secundário.  

 134



A idéia da não segregação do trabalho era moderna.  Ela foi utilizada 

como um elemento que daria fim ao dualismo do ensino médio, porque se 

utilizava o conceito de que, com o trabalho, pensamento e ação interagiam, 

colocando o conhecimento como fruto da integração harmoniosa entre trabalho 

e pensamento, de forma contínua e fluída. 

Isso poderia desencadear maior fluência até mesmo na legislação, 

porque não haveria necessidade de postular uma grande gama de leis que 

adequassem, ou tentassem equilibrar os diversos segmentos de ensino.    

 
A gravidade maior da situação brasileira veio a produzir mesmo uma 
curiosa inversão em nossa legislação de ensino a esse respeito [feição 
distributiva do ensino médio]. Várias leis se aprovaram, nos últimos 
tempos, admitindo a equiparação geral dos estudos do ensino médio para 
efeito de matrícula nas escolas superiores. Isso importa confessar a 
falência geral do sistema, em face dos problemas reais que defronta; ou 
pelo menos, que a escola não cumpre seu dever de formar os jovens 
para um dos aspectos primaciais de seu destino, que é o de orientação 
satisfatória para o trabalho (Lourenço Filho, 1960, p. 62).  

 

Esse permanente fluxo de conhecimento abolia a bipolarização do 

ensino. O que estava embutido na novidade, e, portanto, estabelecia mais um 

item nos indicadores de  qualidade, era que não existia conhecimento sem 

prática, ou vice-versa. Isso seria um novo passo na educação e a solução 

encontrada para o fim do dualismo: tratou-se de apagar o prestígio 

intelectualista do ensino secundário.  

O prestígio passava a estar fundado em uma nova concepção de ensino, 

que se movimentava em permanente dialética entre pensamento e trabalho. 

Segundo essa filosofia, cada ser humano poderia, de acordo com suas 

capacidades específicas, tornar-se bem qualificado, tanto na escola, como para 

a comunidade.  A boa escola idealizada seria uma mini-sociedade de jovens 

em treinamento com atividades práticas, para fins mais elevados, como, por 

exemplo, levar o país ao desenvolvimento.  

Nesse sentido, os colaboradores de RBEP foram explícitos ao 

apresentar as estratégias que retirariam do ensino secundário a fama de ser o 

único ensino de formação, a fim de dividir, com os demais ramos do ensino 

médio, essa função.  
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Essencialmente, a boa escola de qualidade seria uma escola que 

buscasse atividades práticas, porque somente essas atividades poderiam 

transferir ao aluno o sentido da experiência, para que ele, pessoalmente, 

selecionasse as habilidades que lhes eram próprias, tornando-se um 

autodidata.    

 
Fazendo sentir ao adolescente que a humanidade não cessa de passar 
por construções e soluções sucessivas e que a própria ciência é uma 
espécie de conquista jamais atingida e sempre renovada (Gal, 1960, p. 
25). 

 

 A esses agrupamentos de estudantes, diferenciados por competências 

particulares, Anísio Teixeira (1956, p. 04) chamou, como já foi apresentado, de 

“pequenas elites”. A escola passaria a cumprir a função de formar essas 

diversas elites numa base de ensino comum, tal como o ensino primário. A 

escola secundária ideal deveria acompanhar esse modelo padrão, conferindo à 

sua estrutura acadêmica  e física a configuração necessária para que tal 

procedimento fosse levado a cabo.  

 Internamente, a boa escola seria um todo fracionado, que manteria 

diversos departamentos, organizados para cumprir funções específicas. Todas 

as escolas deveriam ter equipamentos adequados, professores dispostos e 

atualizados e métodos de ensino cientificamente estudados, para que fosse 

cumprida a meta de formação do jovem autodidata. Portanto, estava se falando 

de uma escola que tornaria os seus departamentos úteis, de forma a atender 

esse procedimento.  Procedimento esse que induzia à movimentação dos 

corpos.  

 É possível dizer que, na apresentação dos aspectos explícitos de 

modernização da qualidade da escola secundária, havia uma lógica central, 

nas páginas de RBEP, que orbitavam em torno de Anísio Teixeira. Esse 

educador, que praticamente centralizou o cenário da pesquisa educacional no 

Brasil nos anos 1950, com relação às determinações para com ensino 

secundário, deixou muito clara a sua marca, ao menos no princípio 

fundamental do fim do ensino bacharelesco e da introdução da escola prática. 

 A qualidade do ensino secundário, apresentada pelos colaboradores da 

RBEP, possui duas características fundamentais: a escola ideal, vista como 
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agenciadora de uma função social, e um desejo profundo que houvesse 

convivência pessoal nas relações escolares.   

Ela seria agenciadora de uma função social, porque deveria permitir a 

socialização dos alunos a despeito de suas diferenças pessoais e sociais. Por 

esse motivo, a boa escola deveria desejar que a integração dessas diferenças 

fosse a base de seus planos escolares, porque, fundamentalmente, o 

aprendizado das situações reais de uma sociedade só aconteceria dentro de 

uma escola que proporcionasse o maior número de desafios. E, os desafios da 

escola seriam a simulação dos desafios do mundo. Um aluno formado por essa 

escola imaginária carregaria em si o ideal democrático propugnado pelos 

colaboradores da Revista, e o levaria para fora da escola, “para a vida”.   

 
Desde o começo, pois, a escola universal era algo de novo e, na 
realidade, uma instituição, independente da família, da classe e da 
religião, destinada a dar a cada indivíduo a oportunidade de ser, na 
sociedade, aquilo que seus dotes inatos, devidamente desenvolvidos, 
determinassem. Desse modo, a educação escolar passou a visar – não a 
especialização de alguns indivíduos, mas a formação comum do homem 
e a sua posterior especialização para diferentes quadros de ocupações, 
em uma sociedade moderna e democrática2 (Teixeira, 1956, p. 04). 

 

Isso quer dizer que a escola secundária, ao ensinar “a pensar”, criaria 

uma base associativa com a sociedade real. Como, no mundo real, não há 

valores absolutos, porque numa sociedade democrática, tais valores não 

existem, o jovem sairia da escola com as suas aptidões desenvolvidas, tanto 

para atuar no presente, quanto para atuar no futuro, porque lhe foram 

concedidos momentos em que ele pôde aprimorar suas experiências. 

 A idéia de “movimento” parece rodear a escola em todos os aspectos, 

porque a escola de qualidade, segundo esse parâmetro, não havia como 

permanecer estática. Seja nos aspectos internos, diários, seja nas idéias mais 

amplificadas, tais como julgavam os colaboradores da RBEP, a sociedade real 

e democrática.  

 Chaves (1999, p.86) afirma que os “pressupostos teóricos” de Anísio 

Teixeira acerca da “escola que desejava ser implantada no Brasil, depreendia-

se das premissas elaboradas por John Dewey”.  Para ela,  relação entre os 

dois se deu por “afinidade eletiva” , porque se tratou de uma relação que 

                                                 
2  Grifo no original. 
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aconteceu pela identificação de Anísio Teixeira com a “escola de pensamento” 

de Dewey.  Segundo a autora, havia um “solo comum” entre os dois. Um dos 

pontos desse solo comum, ponto crucial dessa relação, baseava-se no 

pragmatismo, a “forma de unir pensamento e ação” (Chaves, 1999, p. 92). 

 
Para eles, [Dewey e Anísio Teixeira] uma idéia para ser verdadeira, 
teria que ter um poder de “trabalho” sobre experiências que, 
desdobradas em experiências seguidas, tornaria o conhecimento um 
constante fluxo de atividades (Chaves, 1999, p.95). 

 

 Segundo essa mesma autora, outro ponto de relacionamento foi o 

liberalismo proposto por Dewey e reiterado por Anísio Teixeira. 

 
O processo democrático deve ser dirigido pela classe média (...) É a elite 
de classe média que melhor pode conduzir o processo democrático, uma 
vez que a sua ideologia liberal permite a existência de uma relação mais 
democrática entre o processo de industrialização e a sociedade. (...) 
Todos se fixariam em um padrão mediano, evitando grandes 
desigualdades sociais (Chaves, 1999, p. 94). 

 

 Portanto, para a autora, tanto para Dewey, quanto para Anísio Teixeira, 

a participação política desse homem de cultura de classe média, ou homem 

comum, dependia de que ele fosse capaz de “auto-desenvolver social e 

intelectualmente para assim participar do jogo social” (Chaves, 1999, p.94).  

 
Tanto para Dewey quanto para Anísio Teixeira esta forma de participação 
exigiria a elaboração de uma teoria educacional que, justamente, 
consistiria em estimular o desenvolvimento das capacidades individuais, 
cumprindo ela assim a função social de “direção”, “controle” e “guia” dos 
indivíduos aos “fins públicos e comuns” Essa visão, no entanto, não 
significa uma imposição a esses mesmos indivíduos de tarefas contrárias 
às suas tendências naturais, já que se sustenta num conceito de 
liberdade que se fundamenta no direito à diferença individual e à 
diversidade social (Chaves, 1999, p. 94). 
 

Para Micelli (2001, p. 219), Anísio Teixeira fazia parte dos “educadores 

profissionais”, categoria de intelectual “convocados pela elite burocrática em 

virtude da competência e do saber de que dispunham nas suas respectivas 

áreas de atuação”, “prestaram serviços relevantes à ordenação jurídico-

institucional e à sustentação do pacto de forças então vigente”.  

 Para Nunes (2000a, p. 555), Anísio Teixeira era um indivíduo, cuja 

retórica “tornou-se um instrumento de poder, invenção e cultura”. Segundo ela, 
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Anísio Teixeira negava o princípio de uma única elite condutora, porque a 

solução empreendida por Capanema parecia-lhe “incompleta e perigosa” 

(Nunes, 2000a, p. 31). Por este motivo, divulgava a idéia de “elites parciais” 

(Nunes, 2000a, p. 31). Melhor dizendo, “elites médias”, que seriam 

selecionadas por meio de um ensino secundário que pudesse diagnosticar, 

dentre o conjunto, quais seriam as habilidades mais evidentes em cada um dos 

alunos. Portanto, a idéia de uma única elite foi transformada, segundo essa 

ótica, para a idéia de uma elite variada.  

 Cunha (2002), ao descrever as atividades do Inep e do CBPE, entre 

1956 e 1961, estabelecendo algumas relações entre essas instituições e a 

“ideologia desenvolvimentista”, afirma que, durante a gestão de Anísio Teixeira 

no Inep, criou-se um ideário que a “educação deveria assumir um papel 

instrumental diante da condição histórica, econômica e social em que se 

encontrava o país” (Cunha, 2002, p. 134). Nesse sentido, Anísio Teixeira 

estaria em meio ao chamado “ideário do nacional desenvolvimentismo” (Cunha, 

2002, p. 130). 

 Os artigos de RBEP parecem permeados com essa lógica de Anísio 

Teixeira. É possível supor que uma certa “afinidade eletiva” circulou nessa 

época entre o diretor do Inep e os demais colaboradores da Revista, já que, ao 

menos nesses dois pontos fundamentais, os colaboradores da RBEP 

procuraram manter uma consonância. 

 Um dos pontos consonantes foi a idéia de que o ensino, voltado para a 

formação de “elites condutoras”, era um dos inibidores do processo de 

sustentação da classe média brasileira, porque não permitia a formação do 

homem comum, por isso, deveria ser abolido.  A classe média que, por fim, foi 

apontada como uma das sinalizações de desenvolvimento econômico, ao 

menos no pensamento dos colaboradores da RBEP, marcou uma era.  

Outro ponto esteve diretamente relacionado a esse primeiro tópico, pois  

existia uma praxe, entre os colaboradores da Revista, em diminuir a 

competência do ensino livresco, exatamente porque ele segregava pessoas e 

não permitia a formação de uma comunidade que visasse ao “bem-estar 

comum”.  

 Um dos elementos mais marcantes, observados nos artigos da RBEP, 

foi a entrada de termos da economia nos discursos educacionais, 
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principalmente a partir da inauguração dos trabalhos do CBPE, após a 

incorporação dos planos de assistência técnica internacional, implementados 

no período, e dos quais a Unesco fez parte.  A partir desse período, produção, 

distribuição, acumulação e consumo de bens materiais, apresentavam-se 

imbricados nos artigos de Idéias e Debates, como mais um meio de invocar a 

importância da reforma do ensino secundário e pontuar a relevância deste para 

dar  “maior equilíbrio” nas “relações humanas” – “resultado a que, de modo 

geral, pode caber o nome de desenvolvimento” (Lourenço Filho, 1961, p. 37). 

  Segundo Cunha (2002), era  uma das facetas da “ideologia 

desenvolvimentista” enfatizar o deslocamento do “debate da área política para 

a econômica”. Segundo ele, a questão política de combate à “subversão”, “da 

miséria de países como o Brasil” obtinham uma mesma e única resposta: “é 

preciso industrializar o país, é preciso desenvolvê-lo economicamente” (Cunha, 

2002, p. 130). 

 Ora, para transformar o ensino secundário em algo prático, mais 

moderno, com mais qualidade, várias vezes os colaboradores da RBEP 

passaram a utilizar conceitos adquiridos em estudos sociológicos e, 

posteriormente,  econômicos, a fim de justificar suas posições. A partir de 

meados de 1950, os colaboradores tenderam a economizar os discursos para 

relevar as mudanças e reforçar ainda mais o caráter de inevitabilidade das 

modificações no ensino secundário. Transformar o ensino secundário em um 

ensino prático, que desenvolvesse as competências específicas do indivíduo, 

que formasse pequenas elites de classe média, que concedesse dignidade ao 

trabalho, com professores dignos e alunos modernos e estudiosos, foram 

alguns indicadores explícitos na RBEP que concediam qualificação à escola 

idealizada que, a partir desse período, também seria uma das agenciadoras do 

desenvolvimento. Uma boa escola deveria se preocupar com o 

desenvolvimento do país.  

 
O professor Arthur Lewis escrevia, há alguns anos, em seu livro A 
Teoria do Desenvolvimento Econômico, que o primeiro objetivo devia 
ser o estabelecimento de uma educação primária universal3. Agora, ao 

                                                 
3 Sir Arthur Lewis, nascido em Santa Lúcia, cidadão britânico, foi professor na Universidade de 
Princenton e Prêmio Nobel de Economia em 1979. Desenvolveu planos de desenvolvimento 
econômico e por causa disso viajou para inúmeros países, preferencialmente na África, no 
Caribe e no sudoeste asiático.  Parte de seus interesses como estudioso estava no estudo das 
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contrário, após ter sido durante algum tempo, conselheiro do governo 
de Ghana e depois de ter trabalhado para as Nações Unidas, concede 
ele lugar relativamente mais importante ao ensino secundário (Abreu, 
1960, p.06). 

 

 Em contrapartida, os elementos implícitos apontam para outras 

significações interessantes.  Em primeiro lugar, a discussão sobre a 

transformação da qualidade de ensino secundário, ancorada na “novidade”. 

Dentro da RBEP, ela foi justificada, essencialmente, por causa das 

modificações do mundo.  

A sistemática modificação de perspectiva, de significados, de conceitos, 

apresentados pelos colaboradores da RBEP, como se esse modificar estivesse 

dissociado de um proprietário do ato, foi um dos elementos mais marcantes 

dos discursos.  As reformas educacionais eram vistas como resultantes de atos 

que acontecem por si mesmos. Não existia a menor identificação de grupo ou 

interesse. No deslocamento entre “velho” e “novo”, o sujeito da história estava 

desarticulado.  O ensino secundário, segundo essa filosofia, ganhava 

qualidade, tornava-se mais moderno, porque “as coisas mudavam”. Existia uma 

“evolução das coisas”: a ciência mudava,  a escola modernizava-se, o ensino 

modificava-se.  

 
Os mais velhos resistem, mas sabem que não conterão a onda que parte 
da subestrutura, como jamais tentaríamos suster os movimentos telúricos 
que explodem os vulcões. Como responsáveis pelo destina da nação, 
como educa dores da juventude, só temos uma atitude: auscultar o 
tumultuar dos fatos sociais, observar os sismógrafos que anunciam os 
terremotos, pôr-nos na crista da onda e conduzir a evolução dos fatos 
para os destinos da nacionalidade (Lima, 1960, p. 160). 

 

É importante perceber que os colaboradores da Revista, além de 

remodelarem significados, tais como democracia, humanismo, liberalismo, 

outorgando-lhes conceitos particularizados e reestruturados, dependendo do 

tempo e do espaço, também tinham por hábito não admitir que os homens 

fossem os sujeitos da mudança. O leitor da RBEP não é convidado a 

transformar nada, porque a transformação já havia sido feita, “as coisas” já se 

                                                                                                                                               
forças fundamentais  que determinam o desenvolvimento econômico dos países.  Disponível no 
site do Prêmio Nobel, http://nobelprize.org, em 28/06/2005, às 19h50.  
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modificaram. Os planos, para a melhor escola secundária, também já haviam 

sido feitos. O que restava para o leitor, então? 

 Ele era convidado a ser participante dos novos tempos da escola 

secundária, convocado à ação, a agir.   

A mudança dos conceitos parece acompanhar o ritmo acelerado do 

mundo, tamanha a insistência dos colaboradores da RBEP para o novo, o 

moderno, o atual. O artificialismo do mundo foi o clarificador da nova dinâmica 

moderna. O “homem de ação” seria dubiamente o homem da automação. A 

automação era a substância desse artificialismo, porque era a expressão 

libertária, porque fazia o homem trabalhar e, naquele período, o trabalho estava 

deixando de ser uma atividade subalterna para tornar-se o foco maior da 

democracia. Uma democracia vinculada a um novo humanismo, modelado pela 

ótica da “evolução das coisas” a “lógica da utilidade”, útil para a comunidade, 

útil para o país.  Isto é novo, é moderno. Fora disso, é velho e obsoleto. Sejam 

eles, os homens, os pensamentos, a escola secundária.  

 Um segundo aspecto, implícito, estava presente na insistente idéia de 

que a escola de qualidade ideal aglutinava a todos sem distinção de classes, 

como forma de potencializar a democracia.  

 Cunha (2002), explicando a educação no período Kubitscheck e os 

Centros de Pesquisa do Inep, afirma que, no período, o plano para amenizar a 

carência dos mais pobres, foi a utilização de JK da “conclamação de todos os 

brasileiros à união”, porque no cerne da ideologia,  “cada um deve oferecer ao 

país aquilo que dispõe, seja capital, seja trabalho (...) no mesmo nível como 

contribuições igualmente valiosas” (Cardoso apud Cunha, 2002, p. 130). 

 Bem-estar econômico e bem-estar social intercruzando-se e 

intrarticulando-se eram a nova expressão da democracia.  Assim, é possível 

perceber o novo rearranjo para a educação brasileira, que estava 

correlacionada à formação daquilo que os colaboradores da Revista, naquele 

momento, cunharam como “democracia industrial”, porque entre o trabalhador 

e patrão não deveria haver luta, mas harmonia (Teixeira, 1960, p. 74). 

Para eles, o que está havendo é uma espécie de alargamento da função 

da escola, no geral, mas da escola secundária, em particular, baseada no 

binômio humanismo novo, democracia industrial. Este novo universo temático, 

cujos elementos estavam em constante integração e articulação, demonstrava 
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as novas funções da escola secundária e, a partir disso, organizava uma ética 

moderna de escola diversificada, motivadora de um novo senso de qualidade. 

 Para Nunes (1979), a reformulação de todo o ensino médio do período 

estava fundamentalmente atrelada aos princípios econômicos e aos processos 

de industrialização no Brasil. 

 
O processo de industrialização dependente como o nosso, passava a 
exigir, graças à tecnologia moderna aqui introduzida nos ramos dinâmicos 
da indústria (metalurgia, transportes, química e mecânica), operários com 
um nível razoável de instrução elementar e comportamento adequado 
para o exercício disciplinado das atividades industriais. Tornava-se 
necessário estimular o ensino médio que se mantinha como obstáculo à 
introdução das técnicas capitalistas de produção, cada vez mais 
dependentes de recursos humanos para elas habilitados. (Nunes, 1979, 
p. 61-62). 

 

 O processo de industrialização também foi um motivo apontado pelos 

colaboradores da RBPE como princípios geradores de uma reforma 

educacional para o secundário.  O pensamento de Nunes (1979) aponta até 

mesmo um outro obstáculo, causado pelo ensino secundário livresco: o de não 

estar adequado à “introdução de técnicas capitalistas de produção”.  

 Entretanto, ao estudar os elementos que constituíram o modelo de 

qualidade da escola secundária, por meio dos artigos produzidos pelos 

colaborados da RBEP, foi possível tirar outras tantas conclusões que estavam 

imbricadas e levemente apagadas pelo véu das entrelinhas.  

 A mudança do ensino secundário, vista pelos olhos dos colaboradores, 

tendia a concentrar-se na premissa de que suas idéias eram a verdadeira 

solução para o ensino.  Ao acompanhar a doutrina da novidade idealizada, é 

possível apreender que na narrativa dos colaboradores de RBEP havia a 

tendência de se apagar os conflitos políticos e sociais. Em seu lugar, entravam 

palavras como cooperação, unidade, comunidade.  

 A qualidade de ensino, pautada por esses ideais, de antemão, 

acreditava que se daria na harmoniosa fluidez dos contatos sociais, o que torna 

alguns indicadores de boa escola completamente ahistóricos, porque tal 

sociedade não existia. Ao afirmar que a escola de qualidade era uma micro-

sociedade, afirmava-se, de antemão, a idéia de que todos os indivíduos ali 

presentes eram valorizados por seus conhecimentos específicos e, no  

processo educacional, haveria a seleção de pequenas elites diferenciadas por 
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suas habilidades. Isso quer dizer que um dos parâmetros diferenciadores para 

essa seleção, seria a eficiência demonstrada por aluno X e Y, ou seja, a 

eficiência acaba por segregá-los dos demais, formando uma nova elite.  

Decerto que este comportamento supõe o favorecimento dessas 

pequenas elites. Os colaboradores da RBEP não explicavam para onde iriam 

os jovens descartados. Ou melhor, explicaram: sairiam da sala de aula.  Isto é, 

embora fosse feita uma crítica pelo viés social a respeito do pensamento 

idealizado pelos colaboradores, percebe-se que ainda existiam alunos bons e 

ruins, professores bons e ruins e, mesmo assim, os colaboradores preferiram 

seguir um discurso que não previa o distúrbio, nem dentro, nem fora da escola. 

Isso faz pensar que o padrão de qualidade idealizado, quando voltado 

para o futuro, para o porvir, acabava criando um sentido que gerava duas 

contradições no seio da qualidade almejada. Uma de ordem pedagógica, outra 

de ordem técnica, ambas, interligadas.    

Esse tipo de educação, que prepararia ”o jovem para o futuro”, 

considerava que ele deveria, teleologicamente, preocupar-se com uma 

finalidade que estava além do sentido escolar, porque era necessário pensar 

em “ser algo depois”.  Isso significa que o jovem tornava-se dependente de 

propósitos que estavam fora do escopo da escola. Por que ele deveria se 

preocupar com o que aconteceria na escola? E, ao se ocupar das atividades 

escolares, não estaria esse jovem pensando tão somente na eficácia que esse 

conhecimento poderia lhe proporcionar?  Onde ficava a idéia de ensino global e 

permanente? 

A boa escola deveria seguir propósitos que, a princípio, estavam alheios 

ao procedimento escolar, porque a formação para a cidadania exigia deste 

jovem preparado para mobilizações que possibilitassem, por exemplo, o 

desenvolvimento do país.  Isso significa que o processo de escolarização ficava 

na dependência de instâncias sociais, políticas, econômicas etc. Portanto, o 

jovem educado por essa escola sairia dela dependente da idéia de que a sua 

mobilização estava sujeita à eficiência de seus atos diante dessas instâncias, e 

ao mesmo tempo, não havia transformação social a fazer, porque, segundo 

esse pensamento, não existia distúrbio social.   

A qualidade de ensino é um elemento de difícil definição porque esteve 

sempre atrelada a interesses diversos, de grupos mais diversos ainda, sempre 
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conectada e dependente de padrões históricos que estiveram em constante 

mudança com o passar dos anos. Neste caso, a qualidade de ensino foi 

estudada por meio do olhar dos colaboradores de uma revista educacional 

ligada a um órgão do governo.  E é possível afirmar que, mesmo com um foco 

definido e com um período bem marcado, não é possível afirmar que a 

qualidade de ensino proposta é tão boa assim. Porque, além de tudo, esse 

conceito depende da interpretação de quem o vê, pois é de se supor que 

qualquer conceito de qualidade está sujeito a brechas, falhas e coberto por 

interesses de grupos  distintos.  

Ideologicamente, o conceito de qualidade do ensino secundário nos 

anos 1950, apresentado pelos colaboradores da RBEP, foié um elemento 

fundamental de convencimento público, porque foi por meio dele que foi criado 

o discurso primeiro de convencimento pela a realização da reforma de ensino 

secundário. Na medida em que essa reforma tornou-se mister, a qualidade 

deste ramo de ensino foi apresentada como algo que oscilava entre a 

obscuridade do antigo e a renovação, quase redenção da modernidade.  Se 

havia imperativos históricos que agitavam a mudança estrutural do ensino 

secundário, a suposta qualidade de ensino, proposta por esses colaboradores, 

regulada por um modelo pragmático e funcional, foi o imperativo ético a fim de 

converter o público a assumir a boa escola em detrimento da má escola, 

definitivamente.  

 No sentido de direcionamento estatal, a escola permanece com  a 

função  de orientadora  de costumes, dada a intensa planificação a que esteve 

submetida, em todos os seus departamentos, fossem eles coisas ou pessoas, 

método de estudos, burocracia, comportamento do bom aluno, do bom 

professor etc, mantendo essa função estratégica fundamental.  Certamente, 

houve um grande volume de pesquisas, diagnósticos e soluções discutidas, 

seja em textos, estudos, palestras etc.  Por este ponto de vista, pode-se dizer 

que, nos anos 1950, aconteceu uma grande mobilização de instâncias 

governamentais para com assuntos educacionais.  

Não obstante, o estudo da RBEP como fonte, apresentou a existência de 

um Estado completamente racionalizado: suas funções, seus segmentos 

diversos, seus inúmeros departamentos do ramo educacional. Em meio à 

imensa racionalização estatal, a educação já não parecia portar a grandeza de 

 145



outrora, o mesmo status de grande preocupação nacional, porque se 

pressupunha que um Estado racionalizado possuiria um montante de outras 

atividades diferenciadas para controlar, o que implicaria não se concentrar tão 

avidamente frente à educação.  Mesmo o lema de Anísio Teixeira, “educar 

pouco, para educar bem”, parecia registrar que os tempos já não eram mais os 

mesmos... 
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Quadro 1 .1 
 Perfil dos Colaboradores da Seção Idéias e Debates – 1ª Fase (1944 - 1952) 

 
 Nome Nome do artigo Entidade que 

representa Ano 

1 Álvaro Neiva 
 

Escola Secundária e a formação das atitude 
democráticas 

Técnico do INEP 1944 

2 Paulo Arbousse Bastide 
 

A disciplina na escola secundária 
 

USP 1944 

3 Ruben Gonzales Rios Educação Secundária no Chile Ministério da 
Educação do Chile 1945 

4 Irene da Silva Melo 
Carvalho 

 
A sala ambiente de História na escola 

secundária para cegos 
 

Universidade do Brasil 1946 

5 Antônio Grampone Os problemas do ensino secundário 
Deptº do ensino 

secundário e 
preparatório - Uruguai

1946 

6 Augusto Brout & Enoch 
da Rocha Lima 

 
A posição do ensino de desenho na escola 

secundária 
 

Universidade do Brasil 1947 

7 União Pan Americana 
 

Pela reforma do ensino secundário 
 

União pan americana 1947 

8 Alfredo Gomes 
 

Reforma do ensino secundário (século XIX) 
 

USP 1950 

9 Chu You-hsien 

 
A educação secundária na China durante e após 

a 2ª guerra 
 

Sem identificação 1950 

10 Lourenço Filho 

 
Alguns elementos para o estudo dos problemas 

do secundário 
 

Deptº Nacional de 
Educação 1950 

11 Alfredo Gomes 

 
Da seriação das disciplinas do ensino 

secundário 
 

USP 1949 

12 Onofre Penteado Jr. 

 
Governo semi-autônomo da escola secundária 

Educação cívico moral 
 

USP 1948 

13 Lucio Costa 
 

Ensino de desenho no ensino secundário 
 

- 1952 

14 Abgar Renault 
 

O sentido aristotélico do ensino secundário 
 

Universidade 
Minas Gerais 

 
1952 

15 Getúlio Vargas 
 

Mensagem Presidencial 
 

Executivo Federal 1952     

16 Anísio Teixeira 
 

Discurso de posse no INEP 
 

INEP 1952 

Fonte: Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Inep, 1944 - 1961 
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Quadro 1.2 
Perfil dos Colaboradores da Seção Idéias e Debates – 2ª Fase (1953 - 1961) 

 
  

Nome Nome do artigo Entidade que 
representa Ano 

1 Irene da Silva Melo 
Carvalho 

 
Alguns aspectos da Educação norte-

americana 
 

FGV 1953 

2 Nair Fontes  
Abu-Merhy 

Importância do estudo dirigido no curso 
secundário 

Universidade do 
Brasil 1953 

3 Rui Carrington da Costa 
 

Acerca do estudo eficiente 
 

Instituto Pedagógico 
Nacional da França 1953 

4 Carlos Delgado de 
Carvalho 

 
Os estados sociais do ensino secundário 

 

Universidade do 
Brasil 1953 

5 Anísio Teixeira 
 

A escola secundária em transformação 
 

INEP 1954 

6 Afrânio Coutinho 
 

O ensino de literatura no curso secundário 
 

Colégio D. Pedro II 1954 

7 Sergio Mascarelhas 
de Oliveira 

 
Objetivo do ensino de Física no curso 

secundário 
 

PUC-DF 1954 

8 O . Frota Pessoa 
 

Objetivos do ensino de ciências 
na escola primária e secundária 

Sem identificação 1956 

9 Anísio Teixeira 
 

Educação não é privilégio 
 

Inep 1956 

10 Abgar Renault 
 

A escola secundária de ontem 
A escola secundária de hoje 

Colégio D. Pedro II 1959 

11 Jaime Abreu 
 

Tendências antagônicas da escola 
secundária brasileira 

CBPE 1960 

12 Roger Gal 
 

O ensino secundário e o mundo moderno 
 

UNESCO 1960 

13 Milton Silva Rodrigues 
 

Formação do professor secundário 
 

FFCL-USP 1959 

14 Jaime Abreu 
 

Ensino Médio em geral e ensino secundário
 

CBPE 1960 

15 Lourenço Filho 
 

Educação para o desenvolvimento 
 

Fac. Nacional de 
Filosofia 1961 

16 Anísio Teixeira 
 

Educação e desenvolvimento 
 

INEP 1961 

Fonte: Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Inep, 1944 - 1961
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Quadro 1.3 

Perfil dos Colaboradores da Seção Através de Revistas e Jornais – (1944 – 1961) 
 

 Nome Nome do artigo Entidade que 
representa Ano 

1  
Lucia Magalhães 

 
Classificação material dos estabelecimentos de 

ensino secundário 

 
Jornal do Brasil 

1946 
 

2  
Oton Moacir Garcia 

 
Um esquema da educação secundária nos EUA 

 
O Jornal – Rio de 

Janeiro 
1946 

3  
Alfredo Gomes Educação secundária inglesa A  Gazeta 1948 

4  
Alberto Rovai 

 
Das disciplinas do ensino secundário 

 
Correio Paulistano 1949 

5  
Alberto Rovai 

 
Uma batalha do ensino secundário paulista 

 
Correio Paulistano 1949 

6  
Gilles G.Granger 

 
O problema do ensino secundário na França 

 
OESP 

 
1951 

7  
Plínio Leite 

 
Estruturação ideal do ensino secundário no Brasil 

 
Formação - Rio 

 
1945 

8  
Solon Batista dos Reis 

 
Desenvolvimento do ensino secundário em S. Paulo 

 
Diário de S. Paulo 1954 

9  
Helena Antipoff 

 
O problema dos retardados mentais na escola 

primária e secundária 
Educação - Rio 1954 

10  
D. R. Collins 

 
Considerações básicas acerca da seleção de 

métodos de ensino para professores do ensino 
secundário do Brasil 

 
Educação - Rio 

 
1954 

11  
Riva Bauzer 

 
Objetivos do ensino médio, em especial do ensino 

secundário 

 
Boletim do CBAI - Rio 1955 

12  
Calso Brant 

 
O professor no ensino secundário 

 
O Estado de Minas 1956 

13  
Imídio Giuseppe Nérici 

 
Formação do professor no ensino secundário 

 
Correio da Manhã - Rio 1957 

14  
Alberto Rovai 

 
O ensino secundário no Brasil 

 
Folha da Manhã 1957 

15  
Geraldo Bastos e Silva 

 
Ação federal sobre o ensino secundário até 1930 

 
Revista do Servidor 

Público 
1957 

16  
Gildásio Amado 

 
Tendências da Educação 

 
Escola Secundária - Rio 1958 

17  
Alberto Rovai 

 
Em nossa escola secundária o professor e não o 

aluno é o centro da educação 

 
Folha da Manhã 1958 

18  
Luis Alves de Matos 

 
A formação do moderno professor do ensino 

secundário 

 
Escola Secundária - Rio 1958 

19  
A. Almeida Jr. 

 
O magistério do ensino secundário 

 
OESP 

 
1959 

20  
Caetano Bastos 

 
Flexibilidade do curriculo das escolas secundárias 

americanas 

 
Escola Secundária - Rio 1959 

21 
 

Adalberto Meneses de 
Oliveira 

 
Física no ensino secundário 

 
Diário de Notícias - Rio 1959 

22  
Jaime Torino 

 
Física na Escola Secundária 

 
Diário de Notícias - Rio 1959 

Fonte: Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Inep, 1944 – 1961 
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Quadro 3.1 
A Importância da formação do professor secundário 

 

Pesquisa e 
pesquisador(es) 

Indicação da Pesquisa 

Relação ao indivíduo 
educando 

Raymond H. Wheeler 

Autor do livro Principles of 

Mental Development, N. 

York, 1934. 

O professor é um técnico em engenharia humana. 

Compara o professor a um engenheiro mecânico ou a 

um médico. Caso a formação desses últimos 

profissionais fosse superficial, o resultado seria danoso 

para a sociedade. Um professor, como “engenheiro 

humano não pode deixar de dominar suas próprias 

técnicas”, já havia o perigo de formar alunos 

medíocres. (p.13) 

Quanto às 
responsabilidades 

sociais 
A. R. Brubacher 

Plains talks teachers, 

Boston, 1936. 

O mais seguro grau de civilização de um povo reside 

na qualidade do ensino que é perpetuado às novas 

gerações. Um bom professor se estende para além do 

seu tempo, prestando serviços à humanidade. (p.451) 

A importância capital de 
um professor 

J. F. Brown 

The American High-School, 

N. York, 1909. 

O professor é o fator mais decisivo num plano de 

educação secundária. O melhor dos programas, se 

“torna algo inoperante” caso esteja nas mãos “de 

professores incompetentes”. O bom professor só 

obtém bons resultados1. (p.193) 

Preparo esmerado e 
formação conscienciosa 

Willian Burton 

The Guidance of Lerning 

Activities, N. York, 1944. 

O trabalho de ensinar é bem mais complexo que 

qualquer outra profissão.  O ensino necessita que o 

profissional responsável por ele tenha perspicácia, 

aptidões definidas e uma personalidade que se 

caracterize por firmeza, dinamismo e estabilidade. 

(p.185 e 189) 

Em que consiste essa 
formação? 

Professor não nasce feito. Um ser humano não nasce 

                                                 
1  “Na verdade, a qualidade do ensino depende de muitos fatores: prédios, aparelhamento 
escolar adequados, currículos e programas apropriados, organização funcional e administração 
eficiente, mas, sobretudo de um professorado idôneo e competente, cônscio de sua missão e 
responsabilidades” (p. 146). 



Psicólogos behavioristas 

com características inatas de professor. É o ambiente 

e as circunstâncias, as influências sociais e educativas 

que “engendram e desenvolvem a capacidade humana 

para o exercício de uma determinada profissão”. 

No autêntico professor 
devem ocorrer quatro 

condições básicas. 
 
2

 

Vocação; 

Aptidões específicas para o magistério; 

Preparo especializado para a matéria que vai lecionar; 

Habilitação profissional de técnicas docentes. 

 

 

 

 

Representação gráfica 
do autêntico professor 

(p.148) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a vocação para

Vocação floresce “no 
cerne da personalidade” 

Eduardo Spranger 

Formas de Vida, Madrid, 

1935. 

Tipos fundamentais

Homo biologicus – 

Homo oeconomicus

Homo aestheticus –

Homo religiosus – m

Homo theoricus –
Homo politicus – s

 

l 

o 

 

                                                 

 
2 Não especificou qual era o pesquisador deste item. 
Aptidões específicas
Habilitação profissiona
v

 

Magistério Eficiente
 
Vocação para o magistério
Preparo especializad
 o magistério 

 da personalidade humana: 

egetativo 

 – comercial 

 artístico 

ístico 

intelectual 
ocial 

Um tipo misto que 
apresentasse as duas 

características em 
negrito seria o ideal de 

autêntica vocação. 
(p. 148) 
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Predisposições 
temperamentais, 

preferências afetivas, 
atitudes e ideais de 

cultura e de sociabilidade. 

Alterocentrismo e sociabilidade (em oposição ao 

egocentrismo e a misantropia) – temperamentos fechados e 

com atitudes de soberba não são indicados para o 

magistério; 

Amor pedagogicus – atrai simpatia e interesse natural pela 

adolescência, possui gosto em conviver com jovens, não 

despreza e nem é sádico com o aluno. 

Apreciação e interesse pelos valores da inteligência e da 

cultura – o professor ideal para o magistério, lê. Tem 

predisposição para a pesquisa. É oposto do rotineiro. 

Idealismo humano e fé no poder da educação – tem como 

objetivo, levar o ser humano ao “bem-viver” e à felicidade. É 

o contraposto do descrente e cético. (p.149) 

Aptidões específicas para o magistério 

“Aptidões são atributos ou 

qualidades pessoais que 

exprime a capacidade 

natural ou potencial para um 

determinado tipo de 

atividade ou trabalho” 

(p.149) 

 

1 – Normalidade física e equilíbrio mental; 

2 – asseio pessoal e boa apresentação; 

3 – órgãos de fonação, visão e audição perfeitos; 

4 – boa voz, firme, agradável e convincente; 

5 – linguagem fluente, clara, simples e correta; 

6 – confiança em si mesmo, presença de espírito; 

7 – naturalidade, desembaraço, perseverança; 

8 – imaginação, iniciativa e liderança. (p.149) 

Preparo especializado na matéria ou matérias de ensino 

Missão de guia da juventude 
Perfeito e seguro domínio dos princípios e dados da matéria 

ou matérias que pretende lecionar. 
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Quantum exato de 

conhecimento da matéria 

Conhecer algo mais do que o estritamente exigido; 

Professor de ensino secundário não é professor de ensino 

superior; 

Não é necessário ser expoente pesquisador, mas deve ser um 

bom divulgador de conhecimentos por meio de atividades 

práticas; 

Matéria não deve ser tratada como especialização; 

Aos alunos é essencial: o certo, o útil e o funcional; 

Excessiva especialização torna o professor desajustado e 

insatisfeito com o clima de cultura geral do grau médio; 

Habilitação docente numa única matéria restringe as 

possibilidades de emprego e colocação do professor; 

Possuir formação das Faculdades de Filosofia. 3 (p.150) 

Habilitação Profissional para 

o magistério secundário 

Conhecer a psicologia dos alunos cuja aprendizagem se vai 

dirigir; 

Tirocínio teórico e prático nas disciplinas que compõem o 

quadro da moderna pedagogia; 

“Disciplinas pedagógicas são para o mestre o mesmo que 

as ciências jurídicas e sociais para o advogado”  

Necessário possuir fundamentação pedagógica e 

habilitação técnica (domínio das técnicas fundamentais 

para o seu trabalho).  (p.152) 

Fonte: Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, vol. 29, nº 69, 1958 – p.p 145 a 
153.  

                                                 
3 Sobre o aprendizado nas Faculdades de Filosofia diz o autor: “No Brasil adotou-se uma 
solução eclética: numa mesma faculdade de Filosofia, uns se habilitam numa única matéria 
(Filosofia, Ciências Sociais, Matemáticas, Físicas, Química, História Natural), outros em duas 
(História e Geografia, Letras Anglo-germânicas, Letras Clássicas), outros ainda em três ou 
mais matérias (Letras Neolatinas e Pedagogia) A razão desta solução eclética no país parece 
ter sido a falta relativa de especialistas nas matérias de habilitação isolada. Relacione-se com 
esta questão a ambivalência das faculdades de filosofia brasileiras, procurando formar 
simultaneamente especialistas-pesquisadores e professores secundários. (p.151). 
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Quadro 3. 2 
Métodos Científicos norteadores do estudo dirigido 

 

Nome do(s) 
pesquisador(es) 

Indicação da pesquisa 

Escalas Ozeretsky 

(PH) 

Medição psico-motriz – adaptação escolar relacionada à 

mobilidade infantil. Combate à imobilidade infantil na 

escola, pois o ensino não se torna eficiente. 

A criança deve ter seus impulsos motores satisfeitos com 

ampla liberdade de movimentos. (p. 96) 

Mira y Lopez 

(professor e psiquiatra) 

(PH) 

Educação psico-motriz – torna o processo de aprendizagem 

mais eficiente. Deve-se influir nos mecanismos reacionais 

do escolar por meio de exercícios tendentes a adquirir um 

ritmo ou por certos movimentos digitais. (p.96) 

Pyle 

(PH) 

Vantagem dos estudos em período de 30 minutos. 

Sessões experimentais mostrou que as curtas sessões de 

estudo de 15 minutos, ou as longas de uma hora não são 

favoráveis para uma rápida aprendizagem.  Sessões de 

trinta minutos intercaladas por breve intervalo são mais 

eficazes. É necessário manter a regularidade do estudo, 

evitando-se assim, os estudos de véspera. (p.97) 

Pettenkofer 

(PH) 

Considera nociva a presença de ar de um por mil de gás 

carbônico, por isto impões que haja arejamento do local que 

exceda esta proporção. 

Reck-nagel e Lobsien 

(PH) 

Pureza do ar exerce influência benéfica sobre o 

aprendizado do estudante. 

Brooks 

(PH) 

Afirma que a leitura silenciosa é a base de todo o estudo 

feito com o auxílio de compêndios. (p.104) 

Smith-Littlefield 

(PH) 

Técnica do Sublinhado 

Procurar distinguir as técnicas essenciais, as dificuldades, 

podem introduzir variantes favoráveis aos estudos. (p.104) 
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Lottie-Steffens 

(CE) 

Método global de estudo: leitura de um extremo ao outro, 

oferece vantagem sobre a leitura parcial, ou leitura feita por 

partes e fragmentário. (p.106) 

Meumann 

(CE) 

Método global: possui vantagem por ter apreciável 

economia de tempo sobre o método parcial. 

Método parcial é interessante para o estudo longo e difícil. 

(p.106) 

Pechstein 

(CE) 

Método parcial progressivo: Divide-se a lição por partes 

para, à medida que se estuda cada uma delas, se ir 

fazendo, sucessivamente, a ligação de todas as outras 

estudadas. Formar unidades lógicas e depois, formar o 

todo. (p.106) 

Lei de Jost 

(CE) 

“Com efeito, para se fixar [a matéria], torna-se necessário, 

na verdade, repetir o estímulo, mas a eficácia dessas 

repetições é tanto maior quanto, dentro de certos limites, 

mais espaçadas forem.“ A fixação é melhor quando houver 

intervalos de até dez minutos entre as repetições. (p.107) 

Witasek 

(CE) 

Método das recitações: Intercalar entre as leituras do que 

se pretende reter, recitações que devem ser auxiliadas nas 

falhas e corrigidas nas deficiências. (p.109) 

Muller-Schumann 

(CE) 

Aprender qualquer coisa de novamente é melhor do que 

corrigir uma aprendizagem errada. (p.112) 

  

Averill 

(CE) 

A “motivação exalta a imaginação, excita e põe descobertas 

as fontes ignoradas da energia intelectual, agita o músculo 

cardíaco, abre as comportas da ambição, da resolução e do 

ideal e inspira o aluno a vontade de atuar, de aperfeiçoar-se 

e de triunfar” (p.123). 

Arps e Wright 

(CE) 

O valor da motivação: os alunos deveriam conhecer o valor 

do aproveitamento obtido no final de cada período de 

trabalho, para que ele tornasse um incentivo para trabalhos 

subseqüentes.(p.123-124) 
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Sobre a Luz4

(PH) 

A iluminação deve ser uniformemente repartida, fixa, difusa 

e suficientemente intensa. A luz solar é naturalmente 

preferida. 

Evitar luz com intensidade amarela ou que aumente a 

temperatura. O melhor é usar luz elétrica. (p.98) 

Sobre a temperatura 

ambiente 

(PH) 

Ela deve situar-se entre os dezessete e os vinte graus 

centígrados. (p.99) 

O sono e o período de 

estudo 

(PH) 

Evitar o máximo possível “o nefasto costume” de se estudar 

até tarde. O cérebro não recupera o dispêndio da energia 

gasta durante um dia inteiro. Perder-se rapidamente o 

incentivo e o rendimento do intelecto. Com a continuação 

de tal hábito, há a propensão a insônia, mau humor, 

dificuldade de concentração – ou seja, a redução na 

capacidade de aprender. (p.99) 

Postura do corpo 

(PH) 

A melhor postura para o estudo é sentada, numa poltrona 

ou cadeira de espaldar, “com o livro colocado sobre estante 

ou mesa, com ângulos que formem entre quarenta e 

sessenta graus”. (p.100) 

Hábito de estudo 

(PH) 

Procurar estudar sempre na mesma hora, no mesmo local, 

mantendo regularidade. Sabe-se que a irregularidade no 

hábito de estudo, diminui o rendimento. (p.100) 

Fonte: Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, vol. 19, nº 49, 1953 – p.p 94 a 124.  

                                                 
4 O autor não relaciona esses itens com pesquisadores ou cientistas. 



Quadro 3.3 
Disposição de Móveis nas Salas de Aula de High-School (1953) 

 
 

Fonte:
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, vo

 

l. 19, nº49 – 1953, p. 50 
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