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RESUMO 

 

Esta pesquisa analisa a relação entre trabalho e educação tal como foi concebida 

pelo educador alemão Georg Kerschensteiner no início do século XX conhecida como 

escola do trabalho, identificada durante a realização de um trabalho de Iniciação 

Científica (IC), realizado no ano de 2005, na publicação pedagógica Educação, de 

1927-1930. Considerado o período entre 1926 a 1933, pretende compreender a proposta 

desenvolvida por Kerschensteiner, examinando sua relação com a expansão do 

movimento escolanovista e identificando as apropriações dessa proposta por educadores 

brasileiros, pautados na perspectiva de reorganização do ensino primário paulista. A 

periodização é delimitada por acontecimentos considerados renovadores na pauta das 

discussões em torno da reorganização daquele nível de ensino. A apropriação das idéias 

de Kerschensteiner é verificada mais detidamente no pensamento e atuação de José 

Ribeiro Escobar, um dos divulgadores da escola do trabalho ou do ensino ativo, como 

ficou posteriormente conhecido, no cenário educacional brasileiro. Este estudo pretende 

contribuir para a compreensão das idéias pedagógicas da Escola Nova e das 

apropriações dessas idéias pelos educadores brasileiros. 

 

PALAVRAS-CHAVE: História da Educação Brasileira, escola do trabalho, 

escolanovismo e José Ribeiro Escobar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research analyses the relationship between work and education studied by   

German educator Georg Kerschensteiner, in the beginning of the twentieth century, 

known as the escola do trabalho. His ideas were presented in the pedagogical 

publication Educação, published between 1927 and 1930. Taking into account the 

period between 1926 and 1933, when many discussions took place to renovate 

education, the research will examine the expansion of the escolanovismo movement, 

and its application by Brazilian educators, during the re-organization of the primary 

school system in the state of São Paulo. The ideas of Kerschensteiner were closely 

applied in José Ribeiro Escobar's thinking and work. He is known to have been one of 

the people who put the German educator’s ideas to action as what is called the escola 

do trabalho or the ensino ativo. This study intends to contribute to the comprehension 

of the pedagogical ideas of Escola Nova and its application by Brazilian educators. 

 

KEY-WORDS: History of Education in Brazil, escola do trabalho, escolanovismo and 

José Ribeiro Escobar. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

O ponto de partida para esta pesquisa está no resultado apresentado no meu 

relatório final de Iniciação Científica (IC) no ano de 2005, sobre projetos educacionais 

veiculados no periódico educacional paulista Educação, no período de 1927 a 19301.  

Naquele momento, procedi a uma descrição de artigos que veiculavam os temas 

“escola do trabalho”, “escola ativa” e “escola regional”, como expressões de debates e 

disputas políticas e educacionais entre grupos dirigentes do período. O plano de trabalho 

organizado para a IC pautou-se na perspectiva do projeto Internacionalização-

Nacionalização de padrões pedagógicos e escolares do ensino secundário e profissional 

(Brasil, meados do século XIX ao pré-Segunda Guerra Mundial), sob coordenação da 

Profa. Dra. Mirian J. Warde e sob orientação do Prof. Bruno Bontempi Jr., no Programa 

de Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política, Sociedade, da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, que tratou os periódicos paulistas especializados 

em educação como fontes privilegiadas para o acesso aos debates em torno do tema no 

período. 

A leitura de artigos selecionados do periódico, como uma atividade prevista no 

plano de trabalho da IC, apontou que a escola do trabalho era tomada pelos 

colaboradores dentro de um conjunto de referências pedagógicas nacionais e 

internacionais. A temática surgia relacionada, por exemplo, a termos como escola ativa 

e trabalhos manuais e a autores como John Dewey, Ovídio Decroly e Georg 

Kerschensteiner. Ora os artigos abordavam os princípios da escola do trabalho e da 

escola ativa, ora versavam sobre os métodos pedagógicos, a exemplo do uso dos 

trabalhos manuais no ensino, cuja ênfase recaia sobre a necessidade de uma escola que 

                                                 
1 O periódico Educação surgiu como o resultado da fusão da Revista Escolar – órgão da Diretoria Geral 

da Instrução Pública paulista – com a Revista da Sociedade de Educação – órgão da Sociedade de 

Educação; Nery (1999) analisa o surgimento de Educação como a evidência de disputas no campo 

educacional paulista entre os membros do magistério e integrantes da Sociedade de Educação. Para uma 

análise da primeira fase de Educação (1927-1930) cf. Vilela (1997). O periódico teve um longo período 

de publicação (1927-1961) com mudanças de nome, diversidade na abordagem de temas, seções e 

colaboradores; esse é o objeto de estudo de Vilela (2000). A revista foi objeto de estudo em Almeida 

(2001), Silva (2001) e Toledo (2005). A bibliografia selecionada aponta que a materialidade do periódico 

– isto é, o ciclo de vida, o conjunto de temas publicados, quais os tipos de textos que compõem a revista, 

quem são seus colaboradores entre outros aspectos – foi amplamente abordada.  
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acompanhasse a mudança intensa da sociedade, formando um homem novo preparado 

qualitativamente para vencer na vida. 

O relatório final da IC reuniu um conjunto de informações, mediante o fichamento 

dos artigos e da bibliografia estudada, sobre o periódico e o debate educacional como 

expressão das disputas políticas entre os grupos dirigentes do período. Cabe destacar 

que o periódico foi um importante divulgador de projetos educacionais vinculados ao 

escolanovismo (Vilela, 1997 e 2000). Uma preliminar incursão em todo o período de 

publicação de Educação (1927-1961) reuniu informações sobre os debates, os discursos 

e os sujeitos históricos que tornavam a escola do trabalho um objeto de disputa no 

campo educacional paulista  

Dentre as informações reunidas constatou-se que a escola do trabalho foi 

divulgada nas páginas da Educação como uma das iniciativas relacionadas ao 

movimento de renovação educacional, o escolanovismo, e era, principalmente, 

vinculada ao educador alemão Georg Kerschensteiner, cujo destaque estava no fato de 

que ele teria sido um dos pioneiros na introdução das idéias renovadoras em um sistema 

público de ensino.. Na seção Bibliographia (Educação, 1932, v. X, nº 10-11, p. 192-

208), J. B. Damasco Penna traz a resenha do livro La escuela nueva publica, do 

educador espanhol Lorenzo Luzuriaga, em que este afirma ser a reforma efetuada por 

Kerschensteiner, no período de 1910 a 1914, na Alemanha, uma das primeiras 

aplicações dos processos educacionais renovadores no ensino público. Uma das 

questões desta pesquisa é compreender quais foram as “idéias renovadoras” 

introduzidas por Kerschensteiner no ensino público. 

Entre os colaboradores de Educação destaca-se a figura do professor José Ribeiro 

Escobar, que, em um de seus vários artigos sobre o tema, afirmou que a difusão da 

escola do trabalho no campo educacional paulista teria ocorrido no início da década de 

1910. O artigo, publicado na Revista de Educação (4ª fase do periódico), indica que em 

1913 surge o “movimento reformador da escola” e que as idéias de Kerschensteiner – e 

outras “escolas novas até então ignoradas” – tornaram-se conhecidas por meio dos seus 

artigos redigidos para revistas, monografias e jornais – como, por exemplo, O Estado de 

S. Paulo (Escobar, 1933, p. 180). Tal informação indica duas problemáticas com as 

quais este projeto irá se deparar: a relação que a temática possui com a expansão do 

movimento de renovação educacional, conhecido como escolanovismo, e a atuação de 

José Ribeiro Escobar como um dos divulgadores da escola do trabalho ou do ensino 

ativo, como ficou posteriormente conhecido, no cenário educacional brasileiro. 
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José Escobar escreveu nas várias fases de Educação, em que trata de diversos 

assuntos, além da escola do trabalho. Escreveu também para a Revista da Educação 

um artigo na seção Ensino Profissiona,l organizada por Aprígio Gonzaga – então diretor 

da Escola Profissional Masculina da Capital, em São Paulo – em 1923; em junho do 

mesmo ano passou a dirigir a seção Methodologia
2. A Poliantéia Comemorativa do 

Ensino Normal de São Paulo, publicada em 1946, traz um pequeno resumo das 

atividades docentes de Escobar. Após diplomar-se na Escola Normal da Capital, em 

1903 (Rodrigues, 1930, p. 40), obteve uma longa carreira no magistério público: iniciou 

sua carreira em Cravinhos, mas removeu-se pouco depois para o Grupo Escolar de São 

Simão, de onde foi nomeado interinamente professor em Itapetininga, cargo que 

exerceu durante 10 anos. Em seguida, foi promovido ao cargo de inspetor das Escolas 

Normais e Profissionais do Estado de São Paulo e, após a extinção do cargo, tornou-se 

lente da Escola Normal da Praça da República, em que regeu as cadeiras de didática e 

matemática. Atuou na organização da reforma de Carneiro Leão, de 1928-1930, em 

Pernambuco, em que foi comissionado para dirigir, em 1929, a instrução pública desse 

estado  

 

(...) onde instalou, escolas profissionais, grupos escolares modelos, grupo 

escolar rural, introduziu o ensino ativo nas escolas, puericultura, 

jardinagem, etc.  

Ao voltar a São Paulo foi nomeado chefe de Serviço da Diretoria do 

Ensino, cargo no qual se aposentou. 

Escreveu centenas de trabalhos sobre educação e ensino, publicado nos 

principais jornais e revista do Brasil e do Estrangeiro. (Reformas do ensino, 

1946, p. 74) 

 

Escobar que circulou em diversos espaços, desde a docência até a dianteira de 

uma reforma educacional. Nesse percurso, publicou vários artigos nos quais, como 

intelectual, apresentou “diagnósticos, prognósticos e propostas de reformulação, as 

quais, na maior parte das vezes, tinham como finalidade ou expectativa futura a reforma 

do homem brasileiro” (Bontempi Jr., 2007).  

                                                 
2 Foi localizado na Biblioteca do Centro do Professorado Paulista apenas dois volumes da Revista da 

Educação, referentes aos anos de 1922 e 1923. O edital da revista apenas traz a indicação “propriedade da 

Imprensa Methodista”.  



 12 

Na abordagem sobre a relação da temática com o escolanovismo, esta pesquisa 

optou por problematizá-la considerando a mobilização de idéias difundidas por 

intelectuais, de maneira mais intensa nas décadas de 1920 e 1930, para sustentar as 

reformas educacionais em vários estados brasileiros3. Tais idéias fazem parte de um 

“(...) movimento de renovação dos processos educacionais, apoiado no progresso das 

ciências biológicas e psicológicas, nas atribuições sociais da escola, no industrialismo, 

na atividade infantil e no trabalho em solidariedade” (VIDAL e PAULILO, 2003: 375), 

e são esses os temas que aparecem nos discursos dos educadores e marcam a força de 

expansão do escolanovismo. Dentre os temas evocados por esse movimento, quais deles 

apoiam com maior vigor as proposições afeitas à escola do trabalho para a 

reorganização da escola brasileira?  

Para Vidal e Paulilo (2003, p. 375), “(...) escola nova no Brasil sugere uma 

convergência entre reforma educacional e reforma social (...)” e, diferentemente do que 

ocorreu em outros países – em que surge como alternativa ao ensino oficial – no Brasil, 

a expansão do escolanovismo significou sua instalação no interior das Diretorias da 

Instrução Pública de diversos estados (2003, p. 377). Tal observação leva à segunda 

problemática, ou seja, a entender José Escobar como um dos intelectuais que colaborou 

na expansão do escolanovismo no Brasil, por meio do repertório de “idéias novas” que 

introduziu nas reformas das quais participou e na divulgação dessas experiências por 

meio da imprensa pedagógica. A Educação teria sido um dos seus canais de expressão, 

e entre essas idéias estava a escola do trabalho.  

Quais referências da escola do trabalho foram utilizadas por José Escobar e 

outros educadores, considerando a expansão do escolanovismo no Brasil? O Inquérito 

de 1926, realizado por Fernando de Azevedo a pedido do jornal O Estado de S. Paulo e 

que tratou da situação educacional paulista4 sugere algumas pistas. 

O Inquérito constou de um questionário com 16 perguntas, enviado a integrantes 

do magistério, e apresentou a análise do ensino público em três partes: 1ª - ensino 

primário e ensino normal; 2ª - ensino técnico e profissional e, finalmente, 3ª - ensino 

secundário e superior. Os consultados sobre o ensino primário e normal foram: 

Francisco Azzi, A. Almeida Júnior, Renato Jardim, José Escobar, Sud Menucci e 

                                                 
3 Sobre as reformas da Instrução Pública na década de 1920, ver o artigo de Carvalho (2000). 
4 O Inquérito foi publicado no jornal durante quatro meses, em 1926. Em 1937, foi publicado em livro, 

com o título A educação pública em São Paulo, e em segunda edição de 1957, sob o título A educação na 

encruzilhada – Problemas e discussões (Medeiros, 2003). A edição aqui utilizada é a de 1957. 
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Lourenço Filho. As respostas eram introduzidas com uma breve consideração sobre a 

personalidade e a atuação de cada um no magistério. Este projeto irá se ater ao 

questionário apresentado na primeira parte, especificamente, às perguntas sobre o 

ensino primário paulista, pois a escola do trabalho aparece como tema nas respostas 

dadas pelos consultados José Escobar e Lourenço Filho sobre esse grau de ensino5. 

Para Medeiros (2003), Azevedo atribuiu ao Inquérito de 1926 um valor histórico 

decisivo, pois este “pautou as reformas renovadoras posteriores, bem como serviu de 

instrumento de delineamento e avaliação das políticas educacionais do período posterior 

à sua realização” (2003, p. 01). No prefácio à segunda edição de 1957, Azevedo afirma 

que foi por meio do Inquérito que surgiram algumas idéias novas, que por sua vez 

impulsionaram outras iniciativas no campo educacional6: “Que o movimento renovador 

já estava, porém, em marcha e em franca ascensão, não há sombra de dúvida. Bastarão 

por prova o balanço das idéias novas que surgiram no inquérito e muitas das quais 

inspiram ainda hoje planos e reformas (...)” (1957, p. 20). 

Dentre as “novas idéias” aparece a temática de interesse desta pesquisa. Já na 

introdução ao Inquérito – “Abrindo o Inquérito” –, escrita em 1926, ao apresentar um 

diagnóstico da educação primária paulista Azevedo propõe: 

 

A nossa educação primária, asfixiada pelo dogmatismo oficial, ainda se 

amodela segundo um padrão único e rígido, que, além de não consultar as 

realidades regionais, não tem organização adequada para corrigir, pelo 

manualismo, o nosso desamor aos trabalhos corporais e para desenvolver, 

em escolas-oficinas e escolas de trabalho, o espírito de cooperação social. 

(1957, p. 33). 

 

                                                 
5 Entretanto, vale destacar que na parte sobre o ensino profissional há educadores que abordam o 

problema da formação profissional relacionando-o com o ensino primário. Um exemplo é o parecer de 

Roberto Mange, no qual ele defende a introdução do trabalho manual e do desenho desde o ensino 

primário devido ao  seu “alto valor” e “estímulo” que oferece ao jovem (cf. Azevedo, 1957, p. 152). Ver o 

trabalho de Marque (2003) sobre o parecer de Mange (cf., esepcialmente, o capítulo I). 
6 O “impulso inicial”, promovido pelo Inquérito possibilitou que as idéias nele apontadas fossem 

incorporadas na Reforma do Distrito Federal, em 1928 – elaborada por Azevedo –, no Manifesto dos 

Pioneiros, publicado em 1932, no Código de Educação de S. Paulo, também traçado por Azevedo em 

1933 e, finalmente, na fundação da Universidade de São Paulo, em 1934 (cf. Medeiros: 2003).  
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Nesse trecho, Azevedo (1957) aponta na organização das “escolas-oficinas” e 

“escolas do trabalho” a alternativa frente à organização do ensino primário, a qual 

estaria “asfixiada pelo dogmatismo oficial”. 

A década de 1920 foi um período marcado por reformas educacionais e, no caso 

paulista, o ensino primário esteve marcado por intensos debates entre os que estavam à 

frente do magistério público – como, por exemplo, os Diretores da Instrução Pública – e 

os que atuavam em outros ambientes, como professores, membros de entidades 

educacionais e colaboradores em periódicos pedagógicos e em jornais. Medeiros (2003) 

afirma que a Primeira Parte do Inquérito – sobre o ensino primário e normal – teve 

como objetivo implícito contrapor as propostas consideradas renovadoras e expressas na 

reforma de 1920, elaborada por Sampaio Dória, então Diretor Geral da Instrução 

Pública de São Paulo, com a reforma da instrução pública paulista de 1925. Esta última 

foi considerada retrógrada por Azevedo e pelos depoentes.  

Na apresentação que faz de Escobar, Azevedo (1957) o define como um professor 

extremamente zeloso a “boa causa do ensino” e observa 

 

O seu evangelho, porém, não é ‘uma’ educação nova organizada 

sòlidamente em corpo de doutrina, mas a educação nova, com todos os seus 

elementos já em frutificação, ainda em florescência ou apenas na sua fase 

germinal... É como se vê, um vulgarizador, de palavra quente e nutrida de 

sugestões, que será sempre útil recolher, naquele seu estilo conceituoso, de 

idéias fragmentárias, concentradas freqüentemente em provérbios, citações 

e sentenças, vivas e luminosas, como preceitos da nova lei... (Azevedo, 

1957, p. 70) 

 

Na questão sobre qual deveria ser o papel da escola primária como instrumento de 

iniciação profissional e de preparação para a vida, Escobar cita em sua resposta a 

“arbeitsschule” de Kerschensteiner, em que as disciplinas deveriam ser aprendidas por 

meio dos trabalhos musculares, principalmente, os trabalhos manuais com as seguintes 

observações  

 

Os brinquedos, a representação dramática, a escrita, o desenho, a 

modelagem, o ‘sloyde’, as ocupações agrícolas, e as pequenas indústrias e 

artes, como centros articuladores da escola, precederão, motivarão, 

acompanharão e seguirão a instrução, formal, sistemática. 
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(...) 

Educação nova! Façamos os brasileiros sentirem e compreenderem a nobre 

beleza do trabalho em geral e das mãos em particular; formemos o produtor 

de amanhã no trabalho, pelo trabalho, para o trabalho. (...) Tôda escola 

primária rural deve ser a miniatura de uma granja; tôda escola primária 

urbana – um esboço de escola profissional. 

Apesar de, há quatorze anos, têrmos dado por êste jornal o brado de alerta 

em prol do manualismo de Kerschensteiner, que é educativo e que é 

profissional; apesar do exemplo contagioso dos países triunfantes que o 

adotaram, o ensino das nossas escolas ainda não se funda sobre os trabalhos 

manuais educativos e muito menos se alia aos trabalhos profissionais 

utilitários. Não se sabe o que mais admirar: se a ignorância do movimento 

pedagógico mundial, e o álgido indiferentismo. (1957, p. 76-77) 

  

Escobar se utiliza da escola do trabalho de Kerschensteiner como referência para 

introduzir na escola primária os trabalhos manuais como método de ensino, isto é, não 

como uma disciplina independente. Vê no “manualismo” educativo e profissional a 

chave da transformação do povo brasileiro. Mas, e a proposta de Kerschensteiner? Era 

um princípio metodológico ou uma concepção educacional?  

Na terceira questão, em que Azevedo questiona a inadaptação da escola primária 

às classes populares, que por isso falhou aos “fins essenciais, dentro dos ideais 

modernos de educação” (1957, p.102), Lourenço Filho afirma que a escola tradicional 

não serve ao povo, devido a sua concepção social “já vencida”, isto é, o “burguesismo”. 

Ao estendê-la a todas as classes populares provou-se que “falhava à finalidade social de 

adaptação econômica” e, principalmente, “à própria finalidade mais ampla e profunda 

da elevação moral do homem” (1957, p.102). Como exemplo dessa constatação 

Lourenço Filho cita o balanço que a Europa realizou após a Primeira Guerra Mundial, 

quanto ao fato de que se havia gasto muito com uma educação que não harmonizou as 

“forças vitais da coletividade” e que só gerou inimigos. Tal constatação concordava 

com as idéias da moderna pedagogia, de maneira que nos países de “verdadeira cultura” 

os programas de ensino buscavam conciliação com as necessidades do novo espírito de 

formação do homem. As investigações da moderna pedagogia foram não só 

amadurecendo, como também passaram a serem aplicadas no ensino público: 
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E, amadurecida e completada a idéia, frutificou, enfim esplendidamente 

com (...) Jorge Kerchensteiner, na Alemanha, onde aparecem as primeiras 

“escolas-comunidade”, as “escolas de trabalho” e as “escolas-oficina” 

(“Arbeitsschule” e “Arbeitstugor”) que lograram sua consagração 

definitiva, como ponto importante da própria constituição política do país 

(Constituição de Weimar Arts. 146 a 148). (1957, p.103). 

 

Lourenço Filho apresenta o que entende serem os pontos principais da experiência 

de Kerschensteiner, quando este 

 

(...) fez da escola pública uma forja de vida cívica, sob as bases do 

exercício normal do trabalho em cooperação. Só acha possível desenvolver 

na criança o sentimento de solidariedade social, influindo sobre seu caráter, 

para animar nele o desinteresse social e o espírito de sacrifício, pois 

“educação cívica é quase sinônimo de educação do caráter no sentido das 

virtudes altruísticas”. E para isso só há um meio: é o trabalho em 

cooperação. A escola do trabalho se propõe a realizar três fins conjuntos: 

ensinar um ofício, mostrar que esse ofício não é senão uma roda do 

organismo social, e que não deve ser, portanto, exercido com egoísmo; 

inspirar no aluno o desejo de trabalhar por meio de sua profissão, para que 

o Estado chegue a ser uma comunidade moral. (1957, p.103) 

 

A resposta de ambos, Escobar e Lourenço Filho, mostra a escola do trabalho 

inserida em um debate sobre a necessidade de reformulação do ensino primário, o que 

indica que esse grau de ensino, da maneira como estava organizado – e na perspectiva 

daqueles que procuravam intervir na sua reorganização –, não atenderia, por exemplo, 

ao problema da formação para o trabalho. As 6ª e 7ª questões do Inquérito sugerem essa 

preocupação. Qual contribuição a escola do trabalho poderia oferecer na estruturação 

da educação primária paulista? O que significava organizar a escola primária paulista 

como escola do trabalho? Como a temática do trabalho era vista pelos educadores do 

período, especificamente, relacionada à escola primária? 

Ainda sobre a relação da temática com o escolanovismo, outro elemento que 

compõe a mobilização de idéias pelos intelectuais, principalmente, em meados dos anos 

1920 é o dilema da escola alfabetizante, o qual também esteve presente nos discurso 
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daqueles que queriam garantir a legitimação política das Reformas da Instrução Pública 

em diversos estados.  

Cabe retomar, brevemente, o processo de debates que culminou naquele dilema. 

Carvalho (2003b, 1989) afirma que no final dos anos 1910 e início da década de 1920 

entre os intelectuais que se aplicaram a pensar o Brasil e a avaliar a República instituída 

estabeleceu-se a crença de que na educação residia a solução dos problemas que 

identificavam. Esse movimento procurou combater o analfabetismo, tido como uma 

grande dívida republicana. Assim, a produção e a atuação dos que se propunham a 

repensar os problemas nacionais são marcadas pela acirrada defesa do nacionalismo. À 

educação coube o papel de organização de um país amorfo, de uma população marcada 

pelo vício e pela falta de vitalidade, de degradação e da degenerescência. Dessas 

figurações o trabalho surge como elemento ausente da vida nacional. Complementa-se à 

imagem daquela população amorfa a de uma população urbana, constituída por 

numerosos imigrantes – resistente ao que era concebido na visão das elites como 

trabalho adequado, remunerador e salutar (Carvalho, 2003b, 1989). 

No debate sobre o tema da organização do trabalho nacional foi considerado o 

seguinte diagnóstico: o impacto das greves operárias no final da década de 1910 e da 

Grande Guerra de 1914 impulsionou um processo de refluxo das correntes imigratórias. 

A opção imigrantista perde seu caráter de impulsionador da economia nacional, 

notadamente pelo papel desempenhado pelos imigrantes naquelas greves. A organização 

do trabalho nacional passa a ser formulada em termos diversos daqueles que vinham 

desde o fim do século XIX, em que se considerava a figura do imigrante europeu como 

peça fundamental de um projeto de regeneração e capacitação para o trabalho. 

Esse é um aspecto muito importante, pois é diante da necessidade de reformar a 

população brasileira em vista da decaída do projeto imigrantista que surge nos debates 

sobre o ensino primário a necessidade de que este também contribuísse para a 

organização do trabalho nacional. Assim, os símbolos do trabalho são fortemente 

chamados para dentro da produção escolar. 

O estudo de Bittencourt (1990, p. 135) mostra que “uma das vertentes do discurso 

nacionalista iniciado no final dos anos dez referia-se ao tema do trabalho”, e que este 

marcou, com controvérsias, o programa de ensino de História para o curso primário. De 

acordo com a autora – que analisa o projeto educacional oficial e os de outros grupos 

para o ensino de História – o poder educacional paulista cuidou para que o ensino de 

História mostrasse a capacidade do povo brasileiro para o trabalho. Organizar a escola 
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primária como escola do trabalho, na perspectiva daqueles que a defenderam, levaria o 

aluno a entender o “mundo” do trabalho? 

Tais idéias estavam presentes nos discursos de Escobar e outros intelectuais. É 

esta atmosfera que fez com que esses educadores buscassem novas referências 

pedagógicas na legitimação de suas propostas. 

O período delimitado para a análise da temática fica entre 1926, data da 

publicação do Inquérito e 1933, data da promulgação do Código de Educação de São 

Paulo. O Inquérito de 1926 teve como objetivo reavaliar a organização do sistema de 

ensino paulista e, de acordo com Azevedo (1957), foi um “marco histórico” ao pautar 

iniciativas posteriores, devido às “novas idéias” que apontou. O Código de Educação, 

uma das iniciativas posteriores, instituiu para a instrução paulista uma “legislação 

completa e orgânica”, apresentando no texto introdutório ao decreto que as iniciativas 

anteriores, isto é, as leis e decretos que trataram do ensino paulista, não permitiram à 

escola uma “adaptação progressiva às novas exigências do meio social” (Coleção de 

Leis e Decretos, 1935). 

O capítulo I busca compreender em que consistia a proposta desenvolvida por 

Kerschensteiner e apontar quais elementos permitiram a inserção da escola do trabalho 

no pensamento escolanovista. O suporte para essa análise será o exame da obra 

Concepto de la Escuela del Trabajo (Kerschensteiner, s/d), na qual o educador 

sistematiza os princípios de sua proposta e traz um relato da reforma realizada por ele 

em Munique. Esse capítulo pretende rever a tese de que a experiência em Munique 

tenha sido um acontecimento planejado, tal como foi apontado pela análise de Machado 

(1991)7.   

Mas, por que os escolanovistas brasileiros foram buscar em Kerschensteiner 

referências na implantação de seus projetos? Esse questionamento permite entender 

                                                 
7 Para Machado (1991) a proposta de Kerschensteiner foi resposta a uma demanda do movimento de 

unificação escolar burguesa, ou seja, sua concepção de escola do trabalho no que se refere à ligação 

entre o mundo do trabalho e a educação orientou-se para os princípios da proposta liberal. A autora parte 

do pressuposto de que as transformações na instituição escolar são determinadas pelo processo de 

desenvolvimento do capitalismo e por um projeto político burguês. Assim, reitera o argumento do 

educador russo A. Pinkevich (s/d) que defende uma “escola do trabalho socialista” ou a “verdadeira 

escola do trabalho”, afirmando que a proposta de Kerschensteiner repõe a dominação de uma classe sobre 

a outra.  
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como os modelos de Escola Nova chegaram ao Brasil, identificar os principais 

divulgadores e como esses modelos foram divulgados. 

O capítulo II pretende explorar a relação da temática em estudo com o 

pensamento escolanovista brasileiro, através da divulgação da escola do trabalho nas 

páginas do periódico Educação no período de 1926-1933. 

O capítulo III destaca a atuação do educador paulista José Ribeiro Escobar, um 

dos divulgadores da escola do trabalho. São utilizados artigos de Educação, além de 

textos que Escobar fez para O Estado de S. Paulo. 
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CAPÍTULO 1 

 
Georg Kerschensteiner: a experiência em Munique (1895-1919) 

 

El mismo espíritu inquieto e indagador que indujo a Pestalozzi a buscar un 

método para educar a las grandes masas de población, quando se iniciava el 

fenômeno de la industrialización, está presente en la obra de 

Kerschensteiner. (Röhrs, 1999, p. 6) 

 

Dele disse Spranger: ‘Kerschensteiner é o autêntico pestalozziano do nosso 

tempo e o pedagogo mais genial de entre os vivos’. Nele, com efeito, 

estiveram presentes duas qualidade que nem sempre costumam andar 

juntas: a do homem de ação e a do pensador, a do educador e a do 

pedagogo. (Luzuriaga, 1951, p. 63) 

 

Na biografia que escreve, Röhrs (1999) afirma que, como Pestalozzi, 

Kerschensteiner teria sido um “verdadeiro educador popular”: atuou intensamente na 

instrução pública alemã em diversos cargos e atividades, tais como professor, diretor de 

escolas públicas e professor universitário, e participou também da vida política de seu 

país. Tais atividades foram provas constantes de levar à prática suas crenças teóricas 

(1999, p. 1). De acordo com esse historiador, a trajetória marcada de iniciativas garantiu 

a Kerschensteiner o seu reconhecimento como um educador que sabia como lidar com 

os problemas apresentados pela instrução alemã com soluções práticas. Já em suas obras 

escritas, Kerschensteiner sistematizou os princípios que norteavam as reformas e 

iniciativas que empreendia, dialogou com seus críticos e, principalmente, apontou 

soluções para o problema da organização da escola pública na Alemanha8 (1999). 

                                                 
8
Em fins do século XIX e início do XX, países como a Alemanha, Inglaterra e França ensaiavam 

reformas que consolidassem a unificação escolar ou escola única, como ficou registrada nos debates do 

período. O livro A Escola Única, de Lorenzo Luzuriaga (1934) permite indicar que as iniciativas 

empreendidas por Kerschensteiner foram também a expressão desse contexto de ensaios educacionais que 

ocorriam na Europa. Sobre a consolidação da escola única na Alemanha, Luzuriaga afirma que os mestres 

alemães, por meio de suas associações, ocuparam-se desse problema durante muito tempo: em 1848 

ocorreu pela primeira vez a Assembléia Geral de Mestres Alemães, em Eisenach, em que foram 

aprovadas medidas inspiradas no princípio da escola única. Kerschensteiner participou constantemente da 

Assembléia realizada em junho de 1914 em Kiel, no qual teve aprovada sua tese na resolução a favor da 
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Para os objetivos deste estudo destaca-se o período entre 1895 e 1919, quando, ao 

ocupar o cargo de diretor das escolas públicas de Munique, Kerschensteiner 

desenvolveu uma proposta educacional que divulgou como Arbeitsschule, traduzida 

posteriormente como escola do trabalho.   

Sarto, no prólogo que escreve para a obra La educación cívica, afirma que no 

início de sua carreira as preocupações de Kerschensteiner eram marcadas pela aversão 

aos métodos tradicionais de ensino, devido às péssimas lembranças de “ensino 

mecanizado” que obteve quando criança. Tais recordações encerraram duas premissas, 

as quais marcaram sua atuação na docência: a de que é impossível educação sem 

liberdade e, segunda, a verdadeira educação pressupõe o conhecimento profundo dos 

alunos (Sarto in Kerschensteiner, 1934, p. 9-10). Ao assumir o cargo de diretor de 

ensino em Munique no ano de 1895, Kerschensteiner realizou investigações sobre o 

desenho infantil, concebendo-o como uma manifestação da atividade mental e criadora 

da criança (Idem, p. 12). O resultado dessa análise, que durou seis anos, permitiu que o 

reformador definisse o curso da atividade criadora infantil em dois períodos: 

inicialmente, as primeiras manifestações estão representadas pelo jogo e as ocupações 

inocentes da primeira infância e, posteriormente, o desenvolvimento contínuo das 

faculdades mentais regula continuamente a atividade criadora. 

 

Y el nino divide sus esfuerzos entre la conquista de aquellos pequeños 

problemas que para él son enigmas y que le impulsan a la interrogación, y 

la ocupación organizada (trabajo manual e deporte) en que se trata de 

vencer dificultades previstas; este segundo período sirve de transición para 

alcanzar uma etapa caracterizada por el trabajo espiritual productivo, cuyos 

límites están determinados por el interes y las aptitudes de cada individuo, 

y que llega al punto culminante en la actividade professional. (1934, p. 13) 

 

O educador alemão acreditava que a escola livresca influenciava 

desfavoravelmente nesse “processo natural” do desenvolvimento infantil. 

                                                                                                                                               
unificação das instituições educacionais (1934). A mesma tese seria retomada por Kerschensteiner em 

Berlim, em junho de 1920, na ocasião da “Conferência escolar nacional” organizada para discutir a 

aplicação dos princípios constitucionais da Constituição de Weimar, aprovada em 1919 (cf. Luzuriaga, 

1959, p. 101) 
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Após doze anos de trabalho, uma das primeiras propostas de reforma de 

Kerschensteiner foi a criação de um oitavo curso primário9, no qual as meninas se 

iniciavam no ensino da culinária e os meninos, nos trabalhos manuais em metal e 

madeira. Em 1906, o oitavo curso tornou-se obrigatório devido ao aumento de 

matrículas que havia alcançado. Esse êxito levou Kerschensteiner a introduzir como 

disciplina escolar o ensino do trabalho (Sarto in Kerschensteiner, 1934, p. 14-15).    

O próximo passo consistiu em levar os alunos a realizar seus trabalhos sem ter 

como objetivo principal o “rendimento econômico”, mas a satisfação individual de 

contribuir com o progresso da comunidade escolar, nacional e humana. É nesse 

momento que, de acordo com Sarto, o reformador alemão cria o que chamou de 

comunidades de trabalho, e elas “(...) habían de representar la mejor escuela para 

conseguir la formación total del individuo, miembro de esa pequeña coletividad, y para 

el futuro ciudadano, elemento de la comunidad estatal.” (1934, p. 16). Assim, de acordo 

com Sarto, para Kerschensteiner essa escola do trabalho seria um meio de alcançar a 

formação cívica através da formação profissional (1934, p. 16). 

A edição da obra La educación cívica utilizada neste estudo é a tradução da sexta 

edição alemã que data de 1928 e, portanto, é posterior à promulgação da Constituição de 

Weimar, em 191910. Isso explica o fato de Kerschensteiner iniciar o prólogo desta 

edição referindo-se às afirmações dos primeiros artigos da Constituição – de que a 

nação alemã é uma “República democrática” – para justificar o conceito de educação 

cívica: 

 

La educación cívica, de que el Estado podía prescindir en caso necesario, 

exige em la nueva forma de gobierno democrático una atención suma. Allí 

donde “el poder político reside en el pueblo”, sólo puede esperarse la 

salvación del Estado si cada una de las partes del pueblo há aprendido a 

sentir, pensar y obrar cívicamente. Las Constituciones democráticas se 

convierten, así, en Constituciones espirituales aristocráticas. El concepto de 

la educación cívica deberá determinar en qué consiste esta disposición 

                                                 
9 De acordo com Machado, no início as reformas empreendidas foram destinadas para jovens da classe 

operária (cf. 1991, p. 83). 
10 De acordo com Röhrs (1999) a primeira edição foi publicada em 1907. No prefácio, Kerschensteiner 

(1934) comenta as revisões das edições anteriores e os acréscimos na sexta edição. 
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espiritual cívica, que puede vibrar hasta en el más infeliz jornalero. (1934, 

p. 23-24) 

 

A função da escola, que além de instruir deveria oferecer uma educação cívica, é 

concebida a partir de uma concepção dos fins de um Estado culto e jurídico: uma 

educação cívica com “fins mais elevados” é a formação de um cidadão com virtudes 

cívicas fundamentais.  

Mas como a escola realizaria essa tarefa? Quais seriam tais “virtudes cívicas 

fundamentais”? E como essas virtudes corresponderiam às finalidades do Estado? 

Vale reproduzir um longo trecho da obra para que se possam indicar as respostas 

para tais perguntas: 

 

Objeto de la educación cívica es, pues, enseñar a los alumnos, en primer 

término una acertada estructuración de las escuelas, asociaciones, 

habituándose a sentir como un deber el progreso moral de la misma, 

ajustándose voluntariamente, con subordinación y respeto recíproco; y en 

particular sacrificándose personalmente y manteniendo siempre en alto la 

eficiencia moral. 

Asimismo ha de despertar en el educando, por el trabajo colectivo, ese 

sentimiento de la responsabilidad para toda acción u omisión, base 

favorable para las libertades que tanto apreciamos en el Estado moderno, y 

ejercitarles para armonizar según las normas de la equidad y la justicia la 

pugna de intereses que existe siempre vivas aún en las más pequeñas 

colectividades humanas de trabajo. Finalmente, ha de intentar que la 

sensación del entrelazamiento de intereses generales, transformada en 

hábito en el alumno merced a tales instituciones, se convierta, mediante 

ejemplos concretos del pasado y el presente, en una idea consciente que le 

permita apreciar la sociedad estatal, con todas las relaciones que ligan a los 

ciudadanos, como una imagen agigantada de la colectividad escolar y de las 

instituciones que proporcionan al educando una base para practicar las 

virtudes sociales. Dicho en otros términos: el fin de la educación cívica es 

la realización de la idea de una comunidad moral en un ideal nacional, es 

decir, el ideal de un Estado culto y jurídico. (1934, p. 60) 

 

Nesses três passos, Kerschensteiner aponta que a escola seria o local em que se 

desperta os sentimentos e virtudes cívicos, que transforma o “homem isolado” em um 
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cidadão o qual interfere e vive em função de uma “comunidade moral”. Ao Estado 

“culto e jurídico” caberia assegurar a todos os cidadãos indistintamente que eles 

pudessem atuar nessa comunidade – e, portanto, servir ao “ideal nacional” – de acordo 

com suas aptidões. E na finalidade da educação cívica está também sua missão: na 

medida em que educa o cidadão para servir a um ideal e não a si mesmo, torna 

alcançáveis os ideais do Estado, ou seja, aproxima cada vez mais o Estado 

constitucional do ideal do Estado culto e jurídico. O fundamento da educação cívica 

estaria nas comunidades de trabalho, isto é, as escolas estariam organizadas e dirigidas 

para formação das virtudes cívicas necessárias ao cidadão que serve a uma idéia moral. 

Realizar o possível para efetivar a educação cívica é, de acordo com Kerschensteiner, 

criar nas escolas condições semelhantes as da vida social, principalmente aquelas que 

influenciam o Estado. Tais condições básicas são:  

 

a) el trabajo colectivo con todas sus manifestaciones de la división del 

trabajo; b) el modo de adaptar al individuo aislado y su actuación en un 

gran plan econômico, y c) la autonomía colectiva con sus aspiraciones a 

equilibrar intereses y con su voluntaria subordinación de cada uno a la 

autoridad reconocida por la colectividad (...). (1934, p. 70) 

 

Sobre a possibilidade de realizar tais condições nas escolas, Kerschensteiner cita 

como exemplo a sua própria reforma: a organização das classes superiores do curso 

primário em Munique como escola do trabalho, ou seja, as chamadas “escolas de 

aperfeiçoamento” para os jovens trabalhadores. Os pontos destacados da obra La 

educación cívica mostram a relação que Kerschensteiner via entre a escola do trabalho 

e a educação cívica: 

 

Es imposible inculcar en los alumnos un sentido de responsabilidad social 

si no se ha preparado el terreno en la primera infancia. Por lo tanto, el 

método de um trabajo independiente y responsable es condición previa de 

toda clase de educación, y esto, a su vez, derivará sus impulsos educativos 

más fructtíferos de la acción y la reflexión en el contexto social de la vida 

escolar cotidiana. (Röhrs, 1999, p. 11). 

 

Röhrs (1999) torna explícita essa relação, além disso, essa afinidade denota o 

caráter nacionalista da escola do trabalho. Tal caráter constitui um dos elementos de 
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aproximação da proposta de Kerschensteiner com o movimento escolanovista brasileiro: 

o sistema escolar passaria a lidar com noções como “direitos e deveres do cidadão”, 

aspectos fundamentais para a constituição de um Estado moderno. No caso do 

escolanovismo paulista, por exemplo, a educação cívica encontrou espaço nos discursos 

dos educadores preocupados com a reforma moral da população brasileira. Esse aspecto 

será abordado no próximo capítulo. 

 

 

 

 

1.1 Escola do trabalho: princípio metodológico ou concepção 

educacional? 

 

Embora a criação do oitavo curso primário ou as chamadas “escolas de 

aperfeiçoamento” para os jovens trabalhadores sob o “ensino do trabalho” e a defesa da 

formação cívica sejam elementos importantes para compreender a escola do trabalho, 

isto ainda não é suficiente para explicar o conteúdo dessa proposta. 

Os principais aspectos da escola do trabalho foram discutidos por 

Kerschensteiner na primeira edição de Der Begrifff der Arbeitsschule, publicada em 

1912. Nessa obra, Kerschensteiner expõe os princípios e métodos da experiência que 

divulgou como escola do trabalho: 

 

(...) su estudio (...) examinaba las actividades que se precisan para la 

organización interna de las escuelas y las reformas metodológicas y 

didácticas necesarias para que esta organización se lleve a cabo de un modo 

adecuado. (Röhrs,1999, p. 2) 

 

Ao que tudo indica, em 1928, surge a tradução para o espanhol com o título 

Concepto de la Escuela del Trabajo (s/d) traduzida pelo educador Lorenzo Luzuriaga11. 

                                                 
11 A tradução apenas traz a indicação “traducido de la 5ª edición alemana”. O prólogo do livro reproduz o 

texto que Kerschensteiner havia feito para a Revista de Pedagogia naquele mesmo ano; posteriormente o 

texto foi incluído na publicação Ideas Pedagógicas del Siglo XX  que republicou alguns trabalhos da 

Revista (cf. Luzuriaga, 1961).  Foi localizada também a tradução para o inglês sob o título The idea of the 
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No prólogo do livro, Kerschensteiner (s/d) diz onde teria, pela primeira vez, divulgado o 

termo escola do trabalho: em 12 de janeiro de 1908, ao discursar em Zurique em 

homenagem à Pestalozzi, sob o título “La escuela del porvenir, escuela del trabajo”. 

Dessa data em diante, o reformador afirma que o conceito exposto por ele foi 

“confundido” com um “reduzido e tradicional”, o qual denotava uma escola de trabalho 

manual. Na Alemanha, Kerschensteiner enfrentou a resistência do magistério alemão, o 

que teria sido para ele uma das principais causas da polêmica:  

 

Esta confusión hay que atribuirla en gran parte a la lucha que experimentó 

la reforma de la enseñanza primaria sobre la base de la idea de la escuela 

del trabajo. El magistério alemán ya se había manifestado antes em tres 

grandes asambleas contra la introducción de toda enseñanza especial del 

trabajo en la escuela primaria. (s/d, p. 6)12 

 

Segundo o autor, havia ainda a incompreensão daqueles que visitavam os ensaios 

em Munique, pois entendiam que escola do trabalho era o ensino de trabalhos manuais, 

e Kerschensteiner lamentou-se pelo o que os admiradores de sua proposta buscavam nas 

vantagens práticas de sua reforma: a introdução do trabalho manual com fins 

econômicos, quando, para ele, a atividade manual na escola significava um meio de 

alcançar fins mais elevados (Sarto in Kerschensteiner, 1934, p. 18). No prólogo de 

Concepto de la escuela del trabajo (s/d), o reformador afirma que na escola do 

trabalho o aluno aprende pela experiência com o próprio trabalho, seja um trabalho 

espiritual ou um trabalho manual. Essa aprendizagem era “um caminho para todos”, 

pois a escola livresca que privilegiava o ensino clássico oferecia “(...) un camino para 

un grupo pequeño e muy determinado de hombres (...)” (Kerschensteiner, s/d, p. 11). 

Por que o trabalho era alçado como um paradigma nessa proposta educacional? 

Por que ele iria garantir uma “aprendizagem para todos”? 

Kerschensteiner vê no trabalho a alavanca de uma nova sociedade e é assim que 

defende finalidades para alcançar o “ideal do Estado culto e jurídico”. Isso justifica a 

necessidade de um “novo” modelo de Estado e mais do que uma nova escola, uma nova 

organização da escola. A escola do trabalho era uma nova instituição, da qual o 

                                                                                                                                               
industrial school publicada em 1913. O livro utilizado nesse trabalho é a tradução para o espanhol de 

Lorenzo Luzuriaga (s/d). 
12 As três assembléias ocorreram nos anos de 1857, 1882 e 1900 (cf. Kerschensteiner, s/d, p. 77).  
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Estado moderno necessitaria dali para frente, isto é, confiaria nela a formação das novas 

gerações, as quais impulsionariam a partir do desenvolvimento de suas aptidões 

individuais o desenvolvimento desse Estado. Por isso, afirmava veementemente que sua 

escola do trabalho não poderia ser denotada como uma escola de trabalhos manuais. 

Ele viu no trabalho o caráter formador da personalidade humana e o processo inevitável 

por meio do qual todos os indivíduos, sem distinção, deveriam passar para serem 

capazes de lidar com uma sociedade constantemente em mudança e fazê-la progredir. 

Kerschensteiner referia-se a essa “nova vida e novo conteúdo” do termo escola do 

trabalho quando discursou em Zurique, em 1908.  

Assim, de um lado as novas noções de aprendizagem oferecidas pela psicologia 

justificaram o uso de noções como auto-atividade, autonomia, aprendizagem pela 

experiência, ou seja, qualidades de um “caráter valioso” para aquele processo. Além 

disso, serviam como suporte para reclamar a nova organização da escola, 

principalmente na abordagem dos conteúdos e na introdução de outros “espaços” como, 

por exemplo, oficinas, cozinhas e etc. 

De acordo com Cambi (1999), Kerschensteiner apresenta em Concepto de la 

escuela del trabajo a renovação do currículo tradicional, principalmente, o do curso 

primário com a introdução do trabalho, pois este 

 

é de fato a atividade fundamental do homem e como tal deve ser posto no 

centro da educação infantil, mas deve ser um trabalho preciso e sério, 

desenvolvido coletivamente e cotado de valor real (isto é, produtivo, 

mesmo que não econômico). Para desenvolver tal trabalho as escolas 

precisam ser dotadas de laboratórios e oficinas aparelhadas (...). Toda via o 

trabalho não é um fim em si mesmo; ele deve ‘cuidar para que as 

representações dos fins da ação produzam uma reação de natureza objetiva, 

uma reação voltada para um valor objetivamente apreciado ou eterno, a um 

valor de verdade, de moralidade, de beleza, de liberação, em suma, um 

valor de ordem e de coerência espiritual por amor da ordem e da coerência 

espiritual de si mesmas’. O trabalho resulta, portanto, educativo quando é 

plenamente consciente das próprias finalidades globais. (Cambi, 1999, p. 

517) 

 

A lógica que sustenta a proposta de Kerschensteiner é a de que a escola “se sienta 

como médio de la finalidad general, a saber: conducir el Estado dado a su situación idel, 
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como Estado jurídico e cultural.” (s/d, p. 40). Com isso, define os princípios da escola 

do trabalho: 

 

I) La escuela del trabajo es una escuela que enlaza todo lo posible su 

actividade educadora a las disposiciones individuales de sus 

alumnos, y multiplica y desarrolla hacia todos los lados posibles 

estas inclinaciones e intereses, mediante una actividade constante 

en los respectivos campos de trabajo. 

II) La escuela del trabajo es una escuela que trata de conformar las 

fuerzas morales del alumno dirigiéndole a examinar 

constantemente sus actos de trabajo para ver si éstos expresan con 

la mayor plenitud posible lo que el individuo ha sentido, pensado, 

experimentado y querido, sin engañarse a sí mismo, ni a los demás. 

III) La escuela del trabajo es una escuela de comunidade de trabajo en 

la que los alumnos, en tanto que su desarrollo es suficientemente 

alto, se perfeccionam, ayudan y apoyan recíproca y socialmente, a 

sí mismos y a los fines de la escuela, para que cada individuo 

pueda llegar a la plenitud de que es capaz por su naturaleza. (s/d, p. 

20) 

 

Cabe esclarecer que ele defendeu que tais princípios fossem estendidos a outros 

graus de ensino como, por exemplo, o ensino secundário13. Dessa maneira, eles 

deveriam ser tomados como as finalidades da escola pública – do ensino primário ao 

secundário – uma vez que ela deveria estar a serviço das finalidades do Estado. Tais 

finalidades expressavam o encaminhamento dos jovens a uma concepção moral da 

profissão, o que era o oposto das finalidades puramente científicas, econômicas ou 

técnicas que comumente guiavam as escolas. Além disso, também não concordava com 

o mesmo caráter especializador do industrialismo: 

 

En tales escuelas tiene lugar el mismo proceso que ha realizado ya en la 

industria, con daño enorme para nuestra cultura total: el proceso de la 

división del trabajo hasta el infinito. 

                                                 
13 Mas além da reforma das “escolas de aperfeiçoamento”, houve, de 1910 a 1914, também em Munique, 

a aprovação de dois ensaios em duas classes da escola primária. Esta reforma será analisada mais adiante. 
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Si este proceso atomizador de la división del trabajo del desarrollo cultural 

es inmanente, nos vemos frente a una página de la ‘tragedia de la cultura’ 

(...). (s/d, p. 41) 

 

Cada uma dessas finalidades foram apresentadas e discutidas por Kerschensteiner 

(s/d) em sua obra. O primeiro fim, a formação profissional ou a preparação para essa 

profissão já havia sido defendido por Pestalozzi. Uma das razões para essa orientação 

estava no fato de que a maioria dos indivíduos de um Estado estaria dedicada a 

profissões puramente manuais, pois essa “comunidade humana” necessita muito mais 

dos trabalhadores manuais que dos espirituais. Além disso, no desenvolvimento da 

criança há precedência do manual sobre o espiritual (s/d, p. 44). Mas é possível 

enxergar uma razão mais importante do que as demais: 

 

Toda escuela primaria ha de poseer, por las razones expuetas, locales para 

el trabajo práctico, talleres, jardines, cocinas escolares, obradores de 

costura, laboratórios, para desarrollar sistemáticamente en los alumnos las 

tendencias de la actividad manual, para acostumbrarles a realizar los 

trabajos manuales de un  modo cada vez más cuidadoso, concienzudo, 

probo e inteligente. Sólo así se estabelecerá uno dos fundamentos 

esenciales de su formación profesional ulterior y que recogerá directamente 

la escuela de perfeccionamiento, a saber: el habituar pronto al trabajo 

reflexivo, ejemplar, sólido, honrado. (s/d, p. 45-46, grifos meus) 

 

Tais características – reflexivo, exemplar, honrado – mostram a direção do caráter 

que se queria formar e, principalmente, expressam o comportamento que se esperava do 

futuro trabalhador e, mais do que isso, do futuro cidadão. 

Kerschensteiner afirma que o segundo fim seria a moralização da missão 

profissional, ou seja, não é apenas a consciência de que se realiza um trabalho, mas que 

este se faz em função da comunidade em que se pertence. Essa preocupação justifica o 

conceito de comunidade de trabalho. Neste ponto, se expressa o terceiro fim, qual seja, 

que as ações dos alunos, assim moralizadas, também colaborem na moralização da 

comunidade em que vivem e na qual exercem sua atividade profissional 

(Kerschensteiner, s/d, p. 64-65). Promover o contato dos alunos com essa comunidade 

de trabalho consistia em organizar a escola para que essa oferecesse atividades práticas. 
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É diante dessa nova organização do sistema escolar caracterizada como escola do 

trabalho que Kerschensteiner destaca o valor do uso dos trabalhos manuais. Pois 

representam ao mesmo tempo os princípios dessa organização e um “novo” método de 

ensino. O argumento a favor dos trabalhos manuais era carregado também da crítica à 

escola livresca e se estendia também às instituições de ensino secundário: na primeira o 

problema estava na valorização da memória e na segunda, os métodos de ensino não 

despertavam “interesses” no aluno ou mesmo os extinguia. Ambas as escolas, para 

Kerschensteiner (s/d), estavam voltadas para o ensino de uma grande quantidade de 

conhecimentos, adquiridos por transmissão e cultivados pela memória. Esta qualidade 

não combinava com um projeto que vislumbrava um novo Estado, um Estado moderno. 

Sobre os dois ensaios em duas classes de escola primária em Munique, 

Kerschensteiner anexa no fim do livro um apêndice – Un ejemplo de organización para 

escuelas primarias urbanas – com observações sobre essas reformas. Nas suas 

considerações, avalia alguns aspectos para o sucesso da implantação da escola do 

trabalho; dentre eles, pondera que o plano de estudo para as duas classes foi 

subordinado ao plano oficial de ensino das classes normais, de maneira que a “idéia de 

trabalho” desenvolveu-se também dentro das matérias tradicionais. E “después de una 

meditación más serena” enfatiza que a extensão da proposta para todas as classes do 

ensino primário exigiria também uma nova formação do magistério. Contudo, havia 

também outros motivos mais problemáticos para a extensão da escola do trabalho   

 

La no aprobación de una reforma en gran estilo, como la de las escuelas de 

perfeccionamiento, hay que atribuírla – según veremos después –, en parte 

al injustificado temor a realizar gastos demasiado grandes, y en parte 

también a la justificada preocupación por conservar el valor educativo de la 

actual escuela literária o libresca. Esta preocupación fué quizá motivadas 

por los proyectos en parte equivocados que há aportado la bibliografia 

sobre la escuela del trabajo, y por las errôneas interpretaciones efectivas de 

la natureza de esta escuela que podían observarse en toda Alemania. (s/d, p. 

124) 

 

Com os elementos apresentados pode-se compreender que a proposta de 

Kerschensteiner continha um caráter essencialmente político. Ele acreditava que sua 
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proposta de escola do trabalho era a garantia da melhora e do progresso da sociedade 

por intermédio da educação e do trabalho. 

Por isso Kerschensteiner fez ressalvas sobre a incompreensão da sua proposta. A 

tradução do termo em alemão e significado que a proposta adquiriu lhes causaram 

incômodos, e isto foi também um problema com o qual os educadores brasileiros 

tiveram que lidar, principalmente, devido à divulgação da tradução do termo 

arbeitschule como escola ativa.  

Lourenço Filho, por exemplo, ao prefaciar o livro de Coryntho da Fonseca, 

publicado em 1929, A Escola Ativa e os Trabalhos Manuais, enfatiza a relação entre o 

“problema” da escola ativa e o dos trabalhos manuais e informa que Ferrière vulgarizou 

o termo nas línguas latinas para traduzir a expressão arbeitsschule. Mas escola ativa 

não poderia significar apenas uma escola de trabalho manual 

 

Kerschensteiner mesmo, no primoroso livro, que é a ‘Concepção da escola 

do trabalho’, salienta o prejuízo dessa confusão, e esclarece que a 

‘arbeitsschule’ deve ser a escola ‘em que se aprenda pela experiência do 

trabalho’. Mas se há trabalho intelectual e trabalho manual, como desde 

logo assinala, não há dúvida alguma em que o trabalho intelectual isolado 

leva às aberrações do verbalismo, da formação intelectualista pura, sem 

finalidade para as atividades normais, por um lado, e sem assento, por 

outro, na afetividade criadora e motilidade natural da criança. Donde ser o 

centro de irradiação da moderna didática o próprio trabalho com as mãos. 

(1929, p. 6) 

 

 

Relacionar escola ativa e trabalhos manuais mostram como os educadores 

brasileiros lidavam com os termos e seus significados. No caso da escola do trabalho, 

aproximá-la do termo escola ativa ressaltava o peso didático da proposta de 

Kerschensteiner. Mas esta contribuição era apenas um dos passos para alcançar a 

almejada renovação escolar, pois era necessário esclarecer que se, de um lado, não havia 

mais espaço para uma formação “intelectualista pura”, por outro, não se desejava 

também o mesmo caminho, no sentido inverso, para a “nova” proposta 

 

Se a escola do trabalho, ou escola ativa, não deve ser pois, a escola da 

atividade manual, isolada, deve ser a escola do trabalho integral, partindo 
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da realização efetiva sôbre cousas, só depois economizada pela linguagem 

interior, a que normalmente se associa, no jogo dos conceitos e do 

raciocínio. O manualismo puro, mecanizado, industrializado, não tem 

significação educativa. Só a atividade desejada, que interessa a criança, por 

si mesma, convém numa primeira fase. É a idade do jôgo, de Claparède, a 

atividade instintiva. Só o trabalho desejado pela previsão de seus resultados 

seguros, mas ainda alegremente concebido, convém depois. É a fase do 

trabalho com fim extrínseco, que ensaia a atividade natural, na produção 

econômica. (Lourenço Filho, 1929, p. 6-7) 

    

Neste trecho, Lourenço Filho indica que resolver o “problema” da escola ativa e 

dos trabalhos manuais implica esclarecer o uso que se faz dos trabalhos manuais, 

diferenciando do simples “manualismo”. Lourenço Filho retoma e inclui essa discussão 

em seu livro Introdução ao estudo da Escola Nova, especialmente, na parte em que trata 

da escola ativa.                                                                 

 

A denominação escola ativa foi lançada, em 1917, num escrito do educador 

suíço Pierre Bovet, como tradução do nome alemão “Arbeitsschule”, 

literalmente escola do trabalho, criado em 1911 pelo educador alemão 

Jorge Kerschensteiner. 

A propósito, observa Ferrière na introdução da terceira edição de seu livro 

‘L’école Active’, publicado em 1926: ‘Escola ativa. Expressão 

desconhecida em 1918. só depois de 1920 ela se tornou corrente... Parece-

me que foi Pierre Bovet, meu ilustre colega e amigo, diretor do instituo J. J. 

Rousseau, e professor na Universidade de Genebra, o primeiro a empregá-

la. Em 1914, época em que publiquei um pequeno estudo que, muito 

aumentado agora, serve de base a esta obra, usei ainda da velha expressão 

‘escola do trabalho’, traduzida literalmente do alemão ‘Arbeitsschule’. 

Verifiquei logo a insuficiência da expressão... A expressão escola do 

trabalho, dizia eu, em 1914, pode parecer obscura. Diz demais e diz pouco. 

Diz demais, porque não se aplica a todas as escolas em que se trabalhe, 

sobretudo às escolas profissionais (...). Pouco, porque há trabalho e 

trabalho; trabalho maquinal e trabalho produtivo’.  

Igualmente, no ‘Année Pedagogique’, de 1912, Cellerier fazia notar a 

imprecisão do nome criado por Kerschensteiner: ‘A expressão pouco feliz 

de Arbeitsschule (escola do trabalho) é muito imprecisa para ser traduzida, 
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pois que toda a escola é escola de trabalho. Os que a empregam têm em 

vista, ora um sistema de educação fundado exclusivamente no trabalho 

manual, ora de apelo à atividade individual do educando para sua formação 

intelectual; ora, ainda, as diversas combinações desses dois métodos’.  

(Lourenço Filho, 1974, p. 153, grifos do autor) 

 

Os três princípios definidos por Kerschensteiner no prefácio do livro Concepto de 

la escuela del trabajo (s/d) foram para explicar , devido às imprecisões no termo “que 

não deveria significar apenas escola de trabalhos manuais, nem simplesmente escola 

ativa, no sentido geral que a denominação passou a ter nas línguas latinas” (1974, p. 

153), o tipo de escola que desejava. Lourenço Filho reproduz os princípios, traduzidos 

para o português, contudo faz a seguinte observação 

 

Como se vê, a expressão não só se refere aos princípios que devam inspirar 

os procedimentos didáticos, mas também aos objetivos individuais e sociais 

que a escola deva ter em vista. Mas, em qualquer caso, a noção do 

aproveitamento da atividade própria dos educandos, ou de suas inclinações 

e interesses persiste (...). (1974, p. 154) 

 

Vale ressaltar como a análise qualifica a escola do trabalho pelo seu aspecto 

técnico, pois mesmo destacando a ressalva de Kerschensteiner, para Lourenço Filho 

(1974) sua proposta reitera, na didática e nos objetivos, a atividade como um fim.  

Outro autor que conceituou a escola do trabalho como uma das direções da 

escola ativa foi Lorenzo Luzuriaga, na obra A Pedagogia Contemporânea. O critério 

que possibilita tal inclusão é a ênfase do princípio da atividade na educação. Luzuriaga 

afirma que esse princípio tem uma “história”, já abordada por ele mesmo e também por 

Ferrière no livro A escola ativa. O ponto de partida foi atribuído a Rousseau e 

Pestalozzi teria sido o “fundador prático dessa direção (...), mas é preciso chegar, como 

sempre, ao nosso século para nele achar os principais teóricos e as maiores realizações 

dessa tendência ativa” (Luzuriaga, 1951, p. 49-50). 

 

Os primeiros trabalhos científicos nessa direção procedem de Dewey, que a 

inicia em suas obras com seu Credo pedagógico de 1897, e com suas 

experiências educativas na University Elementary School, de Chicago, a 
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partir de 1900. De umas e outras procedem a maior parte das idéias e 

métodos da educação ativa e americana. 

Quase simultâneamente, Georg Kerschensteiner, começou a reformar as 

escolas de Munich, onde era diretor de ensino, no mesmo sentido ativista; e 

poucos anos depois, em 1908, lançou ao mundo a expressão ‘escola do 

trabalho’ (Arbeitsschule), que os pedagogistas suíços Bovet e Ferrière 

traduziram para ‘escola ativa’, expressão com que se designa atualmente 

todo o movimento. (1951, p. 50) 

 

Luzuriaga aponta outras manifestações que criaram quase que ao mesmo tempo 

dos movimentos de Kerschensteiner e Dewey14 e outros dois métodos ativos: 

Montessori e Decroly; assim no começo do século XX se iniciou, no continente 

europeu, as chamadas “escola novas” (1951). Tal descrição, de acordo com o autor, 

assinala as principais manifestações da pedagogia contemporânea. Assim, a “pedagogia 

da escola do trabalho” seria uma “escola ativa de tipo europeu”, em que expressão 

Arbeitsschule foi empregada, inicialmente, como oposição à escola livresca, uma 

manifestação anti-intelectualista, a qual justificou a introdução na escola, “perante a 

passividade do banco escolar”, de oficinas, laboratório, cozinhas, entre outros espaços; 

entretanto “essa atividade manual e física foi elevando-se, cada vez mais, até outra de 

tipo espiritual em todas as matérias literárias, humanistas, históricas, etc. – para afinal 

converter a escola de trabalho numa escola de atividade geral” (1951, p. 64). As 

principais preocupações dessa “pedagogia” seriam: 

 

(...) o cuidado e o cultivo da individualidade sobre a base das necessidades 

ativas dos alunos; a auto-correção do trabalho feita pelos próprios alunos; o 

domínio de si mesmo, o auto-exame do trabalhador e, finalmente, o 

                                                 
14 A análise de Luzuriaga (1951) aproxima Dewey e Kerschensteiner não somente pelo fato de que ambos 

são contemporâneos, propõe modificações no interior da escola, mas também e, principalmente, por 

fundamentarem suas experiências no “princípio ativo”, assim poderiam ser denominadas como 

manifestações da escola ativa. Entretanto, é necessário ressaltar que para Dewey o trabalho não era o 

princípio organizador da escola – tal como Kerschensteiner o elegeu – mas era uma ocupação ativa, assim 

como o jogo. Ambos – jogo e trabalho – foram considerados por Dewey como exemplos de atividades 

sociais, as quais deveriam compor o currículo, desde que proporcionassem às crianças o desenvolvimento 

de resultados intelectuais e a formação de tendências sociais (cf. Dewey, 1959). 
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desenvolvimento do espírito social por meio das comunidades escolares de 

trabalho. (1951, p. 64-65) 

 

As análises de Lourenço Filho e de Luzuriaga indicam como o “princípio da 

atividade” foi destacado na proposta de Kerschensteiner, de maneira que escola do 

trabalho passa a ser compreendida como escola ativa, tal como outras experiências 

precursoras que culminariam no movimento da Escola Nova.  
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CAPÍTULO 2 

 

A escola do trabalho no escolanovismo brasileiro 

 

Embora as ‘escolas novas’ nasçam e se desenvolvam como experimentos 

isolados, ligados a condições particulares e a personalidades excepcionais 

de educadores, elas, justamente porque tiveram imediatamente ampla 

ressonância no mundo educativo, propiciaram uma série de pesquisas no 

campo da instrução, destinadas a transformar profundamente a escola, não 

só no seu aspecto organizativo e institucional, mas também, e talvez 

sobretudo, no aspecto ligado aos ideais formativos e aos objetivos culturais. 

(Cambi, 1999, p. 514) 

 

No caso do escolanovismo paulista, alguns educadores utilizaram elementos da 

escola do trabalho para debater e divulgar suas propostas de reorganização do ensino 

primário. O Inquérito de 1926 organizado por Fernando de Azevedo é um exemplo 

dessa relação, considerando o que já foi apontado a partir dos depoimentos de Lourenço 

Filho e José Escobar. Educação foi outro periódico paulista, ao longo das décadas de 

1920 e 1930, utilizado como expressão dos embates em torno das redefinições das 

normas pedagógicas para a instrução pública. Alguns artigos deixam ver como os 

educadores paulistas defendiam a introdução de normas pedagógicas diferentes 

daquelas que até o final da década de 1910 animavam a organização escolar15. As 

justificativas utilizadas por esses educadores sinalizavam a crença no papel da educação 

para a reforma da sociedade e mostram as referências pedagógicas como, por exemplo, 

a escola do trabalho, que compunham esse novo “programa” de educação. 

O artigo de Sampaio Doria, Educação Econômica (Educação, 1928, vol. II, nº 2, 

p. 113-127) é um exemplo desta articulação, pois ao afirmar que o papel da educação 

escolar é antecipar a experiência pessoal do indivíduo cabe a esta prepará-lo para viver 

com prosperidade tal experiência. Doria parte da idéia de que “ganhar dinheiro” é a “lei 

inexorável da vida civilizada”, é um processo ao qual ninguém escapa 

                                                 
15 No caso paulista, mais detidamente em fins da década de 1910, a chamada pedagogia da escola nova 

demarcou terreno no campo educacional diante dos saberes educacionais da pedagogia conhecida como 

arte de ensinar, a qual havia animado vigorosamente a primeiras iniciativas republicanas de 

institucionalização da escola (cf. Carvalho, 2003a e 2003b). 
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Ninguem póde esquivar-se á tarefa de ganhar dinheiro. Nas condições 

actuaes da vida, não ha quem se baste a si mesmo. Com a especialização 

das funcções e a educação profissional, que a civilização cria, cada homem 

se esforça por produzir, muito e bem, certas utilidades, e se abstem 

necessariamente de produzir tudo o mais, de que, todavia, não prescinde. 

Com o dinheiro em que converte as sobras dos seus productos, adquire o 

que carece, mas não produz. Que faz, por exemplo, o agricultor de café? 

Colhe desta rubiacea milhares de saccas, mas para o seu gasto pessoal só de 

algumas precisa. O resto vende, e, com o dinheiro apurado, compra 

alimentos e vestuários, constróe ou aluga casa para moradia, paga 

passagem nas vias-ferreas ou transatlânticos, educa os filhos, diverte-se e 

prepara o abrigo da própria velhice. Que faz o medico? Applica a sua 

inteligência e saber em curar doenças ao próximo. Em paga dos seus 

cuidados, recebe dinheiro com que adquire o de que precisa, ou lhe apraz, 

mas não produz. E assim por deante. A troca das utilidades, que o dinheiro 

representa, é lei inexorável da vida civilizada. Ninguem póde, nem deve a 

ella furtar-se. (Doria, 1928, p. 113-114) 

  

Daí a necessidade de preparar-se “especialmente” para essa tarefa e para essa 

necessidade que justifica a educação econômica. Essa, por sua vez, tem como finalidade 

garantir a independência econômica, a partir de dois hábitos que ele considera 

fundamentais: primeiro, trabalhar com eficiência e segundo, que o indivíduo possa 

graduar seu consumo com a produtividade estável do seu trabalho (Doria, 1928). Para 

adquirir tais hábitos a educação profissional, de acordo com Doria (1928), muito tem 

contribuído, entretanto, alcançá-los exige uma “preparação longa, contínua e 

sistemática”. Assim, classifica alguns hábitos preparatórios: hábitos de trabalho, hábitos 

de economia e hábitos financeiros. 

Entre os hábitos de trabalho estavam o hábito da atividade, o hábito de fazer bem 

feito tudo o que se tiver de fazer e o hábito de confiar em si próprio. Na descrição de 

cada um dos hábitos apresentados Doria (1928) revela o comportamento desejado para 

uma sociedade que ainda lidava com a passagem do trabalho escravo para o trabalho 

assalariado: “nada de vadiação”, “nada de moleza”, “quem faz bem o que deve, honra-

se”, “cada qual tenha fé no seu esforço”. Ao concluir o artigo, Doria reforça a tese de 

que na educação residia a solução dos problemas do país: 
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Sobretudo, nas republicas o grande dever é educar o povo na escola do 

trabalho. Porque, em verdade, ou a democracia suffoca o jogo, para firmar 

a soberania do trabalho, ou o jogo desmoralizará mais a mais a republica 

pelo arruinamento definitivo dos caracteres. (Doria, 1928, p. 127) 

 

Pode-se dizer que com relação à proposta de Kerschensteiner o termo escola do 

trabalho é utilizado de maneira muito genérica, mas que expressa a intenção de Doria 

ao defender uma formação escolar que contribuísse para a organização do trabalho 

nacional.  

Em outro artigo, intitulado Escola do Trabalho, de Antenor Romano Barreto 

(Educação, 1932, vol. VIII, nº 6-7, p. 3-7) é possível perceber a mesma preocupação: 

“A vida numa pequena cidade do interior, ha já quasi duas dezenas de annos, ensinou-

nos a comprehender que a escola deveria ser, antes de tudo, escola do trabalho. Adiante, 

o autor reproduz um trecho do relatório enviado ao Governo do Estado em que justifica 

a “defesa de uma grande idéia”, qual seja a de educar desenvolvendo a capacidade para 

o trabalho 

 

‘... A parte pequena da população que corre ás escolas, com excepção de 

cerca de uma dezena, pouco se demora nos estudos: aos paes vem a 

cogitação de dar um officio ao filho e lá vae elle para as casas de 

trabalho(...). 

(...) 

Chegamos ao momento em que temo meia duzia de rapazes formados e 

centenas de outros sem officio. Ha forçosamente o desequilíbrio social que 

tanto nos tem prejudicado. A politica se agita e se perde: são paes mal 

satisfeitos que prometem votar na facção opposicionista, porque não lhes 

collocaram o filho (e a corrupção politica não pára determinada pela má 

organização social). 

As collocações se exgotam, exgotam-se os poucos empregos no 

commercio, empregos de nenhum futuro, não só pela inconstancia dos 

empregados como por falta de legislação adequada á proteção dos que são 

explorados pelo commercio ganancioso. 

E agora temos aquelles formados, alguns funccionarios publicos 

municipaes, estaduaes e federaes e os empregados do commercio, de um 

lado; e de outro lado aquella porção de jovens robustos que nada fazem, 
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tornando-se pela censura da sociedade (!) uns descrentes, uns scepticos, 

quando não se tornem uns viciados. 

Como resolver essa situação? Como equilibrar a sociedade para dessa 

vida em comum, para qual nascemos, resultar o bem que tanto almejamos? 

O equilíbrio virá do trabalho, que produza os meios para a vida e para o 

conforto.’ (Barreto, 1932, p. 3-4, grifos meus) 

 

A solução para o “desequilíbrio social” apontado nesse diagnóstico era, de acordo 

com Barreto (1932), investir em um curso profissional que fosse anexo ao grupo 

escolar. Era esse o projeto defendido por Barreto, que expressava ao usar o termo escola 

do trabalho. Outro aspecto apontado por ele é que com tal escola poderia evitar-se o 

êxodo dos campos. 

Há ainda outros documentos que mostram a divulgação da escola do trabalho nos 

debates educacionais a partir de sua aproximação com o termo escola ativa e/ou os 

debates sobre a inclusão do trabalho manual nos planos de ensino. Nessas aproximações 

Kerschensteiner aparecia juntamente com outros educadores e suas “idéias”, tornando-

se referência na orientação das práticas dos professores. 

Aprígio Gonzaga foi um dos educadores que incluiu a proposta de 

Kerschensteiner nos seus debates sobre o ensino profissional. Na Revista da Educação, 

em que dirigiu a seção Ensino Profissional, escreveu artigos nos quais ressaltava o valor 

formativo do trabalho manual na formação cívica dos jovens. No artigo O trabalho 

manual na escola primaria e sua influencia na formação civica dos jovens fica explícito 

que a proposta de Kerschensteiner expressa elementos que Gonzaga almejava para as 

escolas primárias: 

 

O fim primordial de Kerschensteiner é moral e social. Na escola elle viza, 

pelo trabalho, (...) formar cidadãos que sejam uteis ao Estado e que o 

sirvam com intelligencia e bôa vontade. 

Para tal fim estabelece a pratica intensiva e extensiva do trabalho manual 

individual e collectivo; associa os alumnos na disciplina escolar; dá-lhes 

uma organização social do Estado Escola. Seu ponto de apoio é a formação 

do caracter; formação essa que se inicia desde os primeiros passos do 

alumno na escola primaria com o Slojd, e vae se formando cada vez mais 

até attingir as escolas profissionaes e completivas, onde a pratica cívica está 
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intimamente ligada ao trabalho commum, aos successos e glorias comuns, á 

cooperação de todos para o bem estar geral. 

‘Arbeitschulen’ foi a denominação que Kerschensteiner deu a essas escolas, 

porque nellas o factor principal é o trabalho manual e as outras disciplinas 

são orientadas como se fez o ensinamento do trabalho manual. 

Um dos grandes principios pedagógicos apregoados pelo referido mestre – 

‘o valor de nossa educação escolar reside muito menos na cultura da 

intelligencia que na preparação para o trabalho exacto, consciencioso, 

completo e bem terminado’ – está plenamente demonstrado na pratica 

mundial, porque o valor do trabalho manual é criar a disciplina moral, a 

exactidão dos nossos actos, e os habitos de ordem, que nos levam ao 

dominio do espirito sobre o corpo, á rectidão das acções, á consciencia e á 

formação do caracter. (Gonzaga, 1923, 140-141) 

 

A reprodução desse trecho do artigo ilustra como a temática foi apresentada nos 

debates: uma “nova pedagogia” que alimentava o movimento da Escola Nova16. Nesse 

contexto, a escola do trabalho torna-se um discurso pedagógico para justificar as 

mudanças pedagógicas desejadas, principalmente, no ensino primário. É assim que as 

finalidades que Kerschensteiner defendeu em sua reforma para a escola alemã tornam-

se “princípios pedagógicos” que deveriam ser as novas referências na educação escolar 

paulista. Tais princípios tornavam-se também conteúdos de uma “nova didática” quando 

se tratava de orientar o professor. Como, por exemplo, o professor Paulo Maranhão no 

artigo Pratica da Escola Activa (Educação, 1928, vol. IV, nº 1, p. 46-59) afirma que na 

reforma do ensino no Distrito Federal de 1928 para “aplicação do ensino ativo” o 

professor deve considerar alguns princípios, os quais marcam a “transformação da 

escola tradicional em escola do trabalho”. Vale reproduzi-los: 

 

1º - A actividade deve ser considerada como o principal agente da 

educação; pode ser espontanea ou disciplinada. 

2º - Só a actividade espontanea é perfeitamente educativa; ella é a base da 

escola ideal. Não obstante, sua utilização na escola primaria é limitada, e o 

logar que se lhe destina é inferior ao que ocupa a actividade disciplinada, 

pelos seguintes motivos: a) o numero crescido de alumnos, em cada turma, 

                                                 
16 Sobre a atuação de A. Gonzaga no ensino profissional paulista nas primeiras décadas do século XX ver 

a tese de Marques (2003). 
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obriga o professor a praticar uma educação collectiva; b) o ensino é feito 

em um tempo bastante reduzido; c) os meios economicos de que dispõe a 

escola são insufficientes. Por isso, o professor recorrerá com frequencia á 

actividade disciplinada, ainda que o seu valor educativo seja inferior ao da 

actividade espontanea. 

3º - A escola activa póde ser realizada dentro do actual systema de 

organização do ensino primário; ella está baseada na transformação dos 

processos e em uma actividade nova adoptada pelo professor; o professor 

não se limita a ensinar, guia o alumno e disciplina seu trabalho para que 

elle não se torne dispersivo. Na escola activa os programmas são os 

mesmos da escola tradicional; exige-se, apenas, a associação da matéria, 

em quadros animados, podendo o alumno trabalhar, pensar e crear. Na 

escola activa não ha a tortura dos exames, sob as vistas dos examinadores 

implacáveis; quando muito, as provas experimentaes visando todo o 

trabalho de expressão. 

4º - A pratica da escola activa não exige mudança radical da disposição das 

classes; em uma mesa situada em um dos cantos da sala de aula estará 

disposto o material de experimentação; haverá o systema de enveloppes, 

para o 1º e 2º annos, a ficha documentaria e a bibliographica, para o 3º, o 4º 

e 5º annos, e o caderno de notas, o album, o museu e a bibliotheca. 

5º - Os trabalhos manuaes constituem um meio excelente de educação; sua 

importancia não deve, porém, ser exagerada; seria preferível que houvesse 

na escola uma sala destinada exclusivamente aos trabalhos manuaes. 

6º - Finalmente o professor procurará substituir o espírito de competição 

pelo auxilio mutuo de trabalho. (Maranhão, 1928, p. 47) 

 

Tais princípios, segundo Maranhão (1928), que atuou na reforma como Inspetor 

Escolar, eram adaptáveis ao “nosso meio”.  

É interessante analisar o lugar que os elementos da reforma do Distrito Federal 

ocuparam nos debates paulista sobre a reorganização do ensino primário, mas antes é 

necessário compreender o significado dessa reforma na expansão do escolanovismo 

brasileiro. De acordo com Vidal e Paulilo (2003), as reformas educativas na capital 

federal, Rio de Janeiro, no período de 1922 a 1935 são expressões importantes do 

escolanovismo no Brasil por dois motivos: 
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Estabelecidas na capital brasileira, essas experiências propunham-se como 

modelares aos demais estados da federação e, a despeito de suas diferenças 

internas, as seguidas administrações no Distrito Federal de educadores 

identificados com os ideais do que ficou conhecido como escola nova 

permitiram uma continuidade das ações reformistas no Rio de Janeiro não 

percebidas no resto do país. (Vidal e Paulilo, 2003, p. 377) 

 

As reformas sucessivas que os autores se referem são a de Carneiro Leão, 1922-

1926, a de Azevedo, 1927-1930 e a de Anísio Teixeira, 1931-1935. A de Carneiro Leão 

centrou-se na introdução dos métodos ativos na instrução pública e a “escola do 

trabalho de Kerschensteiner” foi utilizada como uma das referências da reforma: 

 

A ‘escola para a vida’ ou o princípio de inserção, os centros de interesse de 

Decroly, a escola do trabalho de Kerschensteiner, os horários rotativos 

experimentados por Lietz e os testes de inteligência de Binet foram as 

referências que ganharam forma concreta nas iniciativas de Carneiro Leão. 

(...) Em suma, constituíram um repertório razoável de aspirações, 

referências e iniciativas associadas ao esforço de modernização do aparelho 

pedagógico da cidade do Rio de Janeiro.  

Tratou-se do mesmo repertório com que lidariam os professores envolvidos 

na reforma Fernando de Azevedo entre 1927 e 1930. (Vidal e Paulilo, 2003, 

p. 380)17 

 

Nesse repertório, Azevedo elege a escola do trabalho como um de seus 

princípios, ao lado de outros dois: o princípio da escola única e o da escola do trabalho 

em cooperação. Tais princípios representaram, entre outros, a consolidação de um 

programa de “revisão dos fins sociais da escola”. 

 

(...) o projeto de reforma que Fernando de Azevedo pretendia desenvolver 

encontrava-se assentado em três pilares centrais: a saúde, a moral e o 

trabalho. A partir desses parâmetros, acreditava poder traçar um novo perfil 

                                                 
17 José Escobar definiu a reforma de Carneiro Leão como um “recorde de progresso didático” (Vidal e 

Paulilo, 2003). A simpatia de Escobar pela organização proposta por Carneiro Leão foi além do elogio, 

pois aquele se tornou um dos principais responsáveis pela reforma que Carneiro Leão iria empreender em 

Pernambuco, nos anos de 1928-1930, e como se verá mais adiante, com as mesmas ênfases nos métodos 

ativos. 
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para as novas gerações, estabelecendo, portanto, a base necessária para a 

reconstrução do país. 

A reorganização dos aparelhos escolares, tendo em vista uma nova 

finalidade pedagógica e social, implicava a redefinição do papel da escola. 

A escola, que até então, vivia como uma instituição solitária em nosso 

meio, enquistada na vida social, com a qual não se relacionava intimamente 

e sobre a qual não influenciava, passava a ser vista como uma instituição 

social que iria variar em função das formas sociais e do desenvolvimento 

da sociedade. (Camara, 2004, p. 161) 

 

Para a “nova finalidade” também são requisitados outros caminhos para alcançá-

la, tornando descartáveis aqueles que faziam da escola uma “instituição solitária” 

 

(...) estratégias foram concebidas a fim de assegurar o desenvolvimento das 

escolas como ‘colméias sociais’ vibráteis e laboriosas, onde todos deveriam 

ter o dever de trabalhar e tornar-se parte desta comunidade solidária. A 

criação das instituições e associações auxiliares do professor, integradas 

aos métodos advindos do escolanovismo, conferiam à escola um caráter 

novo e dilatava seu raio de ação sobre o meio social e seus frequentadores. 

(Camara, 2004, p. 162) 

 

Não é de se estranhar, portanto, a ampla apresentação da reforma de Azevedo no 

periódico Escola Nova (2ª fase de Educação), cujo volume se dedicou especialmente à 

questão dos “programas escolares”. A segunda fase da revista foi inaugurada por 

Lourenço Filho quando, após a Revolução de 1930, assumiu a Diretoria Geral da 

Instrução Pública (Vilela, 2000). Ao lado de outros programas, nacionais e estrangeiros, 

a proposta do Distrito Federal foi escolhida para compor o rol de “sugestões e princípios 

da escola renovada” para o professorado paulista18. Para Lourenço Filho era necessário 

dar ao professor paulista “elementos de estudo e da verificação objetiva de seu próprio 

trabalho”:  

 

                                                 
18 Os programas escolares internacionais publicados nesta edição da Escola Nova foram: da Alemanha e 

da Áustria, da França, da Itália, da Suíça e de uma escola elementar de Chicago. Além dos programas 

escolares da reforma do Distrito Federal, foram publicados os programas criados pela reforma de Minas 

Gerais, de 1927-1930. (cf. Escola Nova, 1930, vol. I, nº 2-3) 
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Com taes elementos de estudo, o professor cônscio de suas 

responsabilidades terá diantes dos olhos um sem numero de problemas que 

o levem ao estudo serio e ao desejo de collaborar na grande obra a fazer-se, 

da renovação da escola paulista. Note-se também a documentação do 

esforço de alguns de nossos mestres para a solução dos problemas de 

adaptação do ensino ás necessidades da região. Os primeiros documentos 

que, a respeito, aqui publicamos, demonstram o muito que se póde esperar 

de nosso professorado para a renovação necessária e urgente, da escola 

paulista. (Lourenço Filho, 1930, p. 85) 

 

A apresentação da reforma do Distrito Federal na revista Escola Nova constou da 

transcrição de um texto de Azevedo publicado em maio de 1929, no Distrito Federal, 

sob o título Programma das Escolas do Districto Federal e um anexo de uma 

publicação da Prefeitura do Distrito Federal, Programma para as escolas primárias, 

que contém a descrição da grade curricular para a educação primária. No tópico O Ideal 

da Reforma são apresentados os três princípios que representam o “ideal da escola 

nova”; sobre a escola do trabalho Azevedo afirma: 

 

 A sociedade actual apoia-se na organização do trabalho; dahi o principio 

economico da escola do trabalho. É outra face da mesma questão: outro 

principio adoptado na lei de ensino. A escola do trabalho é a escola em que 

a actividade é aproveitada como um instrumento ou meio de educação. 

Nada se aprende, senão fazendo: trabalhando. O trabalho manual é 

empregado não somente como meio de expressão mas como um 

instrumento de acquisições. A escola do trabalho, na technica allemã, 

concorda, a este aspecto, com a escola activa. Mas é mais do que esta, 

porque, além de aproveitar a actividade como um meio de ensinar, além de 

fazer trabalhar para ‘aprender’ (ensinar pelo trabalho), ensina a trabalhar, 

procura despertar e desenvolver o habito e a technica geral do trabalho. A 

escola, de um auditório que era, passou a ser um laboratorio, em que o 

mestre ensina os alumnos pelo trabalho, de que participa, estimulando, 

orientando e praticando com elles todas as actividades escolares, 

meramente educativas ou de finalidade utilitaria. (Azevedo, 1930, p. 201) 

 

Nesse trecho, Azevedo (1930) afirma que a escola do trabalho “da técnica 

alemã” aproxima-se da escola ativa, pelo fato de que a primeira emprega a atividade 
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como “instrumento ou meio” de educação. Embora não discorde de tal aproximação, 

reforça que a escola do trabalho deve também “despertar e desenvolver o hábito do 

trabalho” e conclui que as atividades a serem desenvolvidas nessa escola podem ser 

“meramente educativas ou de finalidade utilitária”. É interessante refletir sobre os 

deslocamentos que Azevedo opera com termos como escola do trabalho, escola ativa, 

trabalhos manuais, trabalho, entre outros, para compor um dos princípios da reforma. O 

princípio da escola do trabalho, juntamente com o da escola única e o da escola do 

trabalho em cooperação, são os orientadores da reorganização da instrução do Distrito 

Federal. Representam, principalmente, os ideais da Escola Nova que, de acordo com o 

próprio Azevedo, materializaram-se na reforma: 

 

A reforma, de facto, não se enclausurou dentro de “escolas”, nem se 

submetteu a orientações individuais. Não copiou as idéas de Dewey; não 

adoptou Decroly; não perfilhou Kerschensteiner; não se vasou no molde de 

Lunascharsky. Cito apenas algumas figuras dominantes de reformadores. 

Em qualquer delles, por maior que seja, não podia a lei procurar sua fonte 

unica de inspiração. Todos esses inovadores, criadores ou systematizadores 

de idéas, têm nas suas obras, orientadas no mesmo sentido, ‘um fundo 

commum’, coherente e solido, que procuramos destacar, de nosso ponto de 

vista, da parte em que se contradizem ou se extremam, pondo principios em 

conflicto ou levando-os ás ultimas consequencias. (...) Ora, os principios 

fundamentaes, que constituem a propria essencia da nova concepção 

pedagogica, a medulla do systema, é que, definidos e constituidos em 

corpos de doutrina, foram integrados na lei de ensino, que, por isto mesmo, 

apresenta unidade de concepção e de plano, nas suas linhas geraes e nos 

seus detalhes. (Azevedo, 1930, p. 199) 

 

Azevedo (1930) afirma que sua reforma não se filiou a uma “idéia” ou “doutrina”, 

mas reconhece a contribuição de várias delas para o movimento da Escola Nova, de 

maneira que o que procurou foi sistematizar e integrar tais princípios na legislação da 

reforma.  

O modo como se dá destaque à reforma de Azevedo – a longa transcrição do 

discurso de Azevedo e mais o texto anexo sobre o programa escolar para as escolas 

primárias – no periódico Escola Nova, o qual Lourenço Filho elenca como uma das 

peças no seu projeto de reformulação da escola paulista, além da apropriação que 
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Azevedo faz da “idéia” de Kerschensteiner na sua proposta, definem um lugar para a 

escola do trabalho: uma doutrina da Escola Nova. Tanto na voz do reformador do 

Distrito Federal quanto na estratégia editorial de Lourenço Filho, a escola do trabalho 

deveria ser uma referência não apenas para o escolanovismo paulista, mas também para 

o escolanovismo brasileiro. 
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CAPÍTULO 3 

 

Um divulgador da escola do trabalho no cenário educacional 

paulista: José Ribeiro Escobar 

 

Assíduos viajantes, leitores ávidos, os intelectuais que de algum modo 

tomaram a si a tarefa de remodelar o imaginário e as práticas pedagógicas 

no país são personagens-chave na elucidação dos processos materiais de 

produção, circulação e apropriação dos saberes pedagógicos no Brasil. Em 

um período histórico em que, no país, as iniciativas editoriais são escassas, 

dispersas, descontínuas e, na maior parte dos casos, voluntaristas, a 

intervenção desses intelectuais não pode ser subestimada. Os crivos que 

configuraram a apropriação que fizeram do que leram, viram, ouviram e 

vivenciaram, na sua privilegiada itinerância por circuitos culturais 

estranhos à grande maioria das populações brasileiras, foram determinantes 

na configuração de suas estratégias de imposição de modelos pedagógicos. 

(Carvalho, 2003b, p. 279) 

 

A citação que introduz esse capítulo apresenta a temática a ser abordada: a 

apropriação feita pelo educador paulista José Ribeiro Escobar da proposta educacional 

escola do trabalho.  O conceito de apropriação é utilizado aqui como um procedimento 

analítico para identificar na produção de Escobar o modo como compreendeu e aplicou 

em suas propostas a escola do trabalho, tendo como ponto de partida as idéias que 

defendeu e divulgou como sendo da proposta de Kerschensteiner. O que Escobar definia 

como escola do trabalho, e o que dizia não ser, compôs o rol de suas propostas de 

reformulação como intelectual da educação brasileira e, portanto, passou a ser um dos 

parâmetros de suas iniciativas. É justamente aí que se encontra a intersecção de Escobar 

e Kerschensteiner, o que este trabalho pretende destacar. A figura de José Escobar é 

relevante também como parte de um grupo de intelectuais que atuaram na organização 

do campo educacional brasileiro. Em um cenário em que circulavam diversos termos 

pedagógicos, Escobar foi um dos portadores do discurso da escola ativa. É o que indica 

o artigo de Fleury, Missões de Professores Paulistas publicado em 1946 em Educação.  
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Pernambuco seguiu as pegadas dos seus irmãos do nordeste. O prof. José 

Ribeiro Escobar, um dos pioneiros da escola ativa no Brasil, lá esteve em 

missão pedagógica, se não nos enganamos em 1930. Marcou os rumos das 

reformas subseqüentes. (Fleury, 1946, p. 184) 

 

Como já foi apontado na introdução, Escobar passa a tratar do “movimento 

reformador da escola” em meados da década de 1910 (Escobar, 1933). A sua biografia 

publicada na seção Fatos e Iniciativas da Revista de Educação
19 diz: 

 

Dedicava-se com verdadeira e nobre paixão aos assuntos relativos à técnica 

do ensino primário e secundário, de que se revelava profundo e adiantado 

conhecedor, sempre ao par das modernas conquistas da ciência, na matéria.  

Foi dos primeiros a escrever, no país, a respeito do movimento de 

renovação escolar, verificado após a grande guerra de 1914, tendo os seus 

artigos no ‘Estado’, ferido a atenção geral do público e, em especial, a da 

classe dos que labutam no magistério.  

Às suas expensas, esteve, por mais de uma vez, na Argentina, em viagem 

de estudo das instituições escolares daquele país. (Revista de Educação, 

1938, vol. XXI-XXII, nº 21-22, p. 113) 

 

Um conjunto de artigos de Escobar foi localizado na Revista da Educação. 

Dentre eles destaca-se O Aprendizado Manual (Revista da Educação, 1923, vol. I, nº 1, 

p. 50-73), que aparece na seção Ensino Profissional, dirigida pelo professor e diretor da 

Escola Profissional Masculina da Capital, Aprígio Gonzaga. É nesse texto que Escobar 

discorre longamente sobre a escola do trabalho, destacando  principal contribuição 

dessa proposta: o trabalho manual educativo. O aprendizado ativo ou o “aprender 

trabalhando por si mesmo” é a essência de toda aprendizagem escolar: “cresce” o papel 

do aluno diante do professor, pois aquele aprende quando “observa, experimenta, 

compara e generaliza” (Escobar, 1923). O item “Evangelho do Trabalho”20 indica que a 

“iniciativa genial e a perseverança” de Kerschensteiner ao aplicar os trabalhos manuais 

na educação do caráter fez da Alemanha o centro do movimento reformador: 

                                                 
19 A Revista de Educação é a 4ª fase do periódico Educação, nesse período (de 1933 até 1943) foi órgão 

do Departamento de Educação. Sobre essa fase, ver Vilela (2000). 
20 A revista Educação publicou esse texto em 1928, na seção Atravez das Revistas e Jornaes (vol. IV, nº 

2-3, p. 289-290) 
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A ‘escola do trabalho’ (die Arbeitschule), quer a educação ‘pela actividade 

individual, como recurso systematico no ensino intellectual e quer uma 

educação fundada no trabalho manual’. 

Vinda de Comenius, Rabelais, Locke, Rousseau e passando por Pestalozzi, 

Fichte, Herbart, Ziller, Froebel; teve sua consagração maxima em 

Kerschensteiner, que se occupa da escola primaria e visa a formação civica 

dos futuros cidadãos; e em Gaudig, que se interessa pelo ensino superior e 

considera a educação da personalidade como o fim educativo por 

excellencia; querem ambos a formação do caracter pelo trabalho pessoal, 

pela autonomia intellectual do alumno; querem a substituição da escola 

publica actual, convencidos como Pestalozzi, de que a ‘cultura profissional 

é a porta de toda a cultura humana’. 

Os princípios da ‘escola do trabalho’ já foram experimentados com exito 

em classes existente na Allemanha, Inglaterra, E. Unidos, Suissa, França, 

Italia, Bulgária e no Extremo Oriente. (Escobar, 1923, p. 51) 

 

Escobar faz questão de ressaltar que não apenas a proposta de Kerschensteiner 

serviu de referência em outros países, mas que tais experiências lograram bons 

resultados. A avaliação positiva que Escobar faz dos “princípios da escola do trabalho” 

marca o que ele próprio defende ao longo de todo o artigo: se o aprendizado é ativo, o 

trabalho manual é caminho que aprimora esse processo. Na seqüência do artigo, 

Escobar explica a proposta do educador alemão no tópico “A Concepção de 

Kerschensteiner”: 

 

O trabalho manual é um principio de ensino e não um ramo especial ou um 

objecto ensinado. É o supporte activo, vivo, das noções abstractas da 

geometria, da physica, das sciencias naturaes, o vehiculo de quase todos os 

conhecimentos. TODAS AS MATERIAS DEVEM SER ENSINADAS 

ATRAVEZ DOS TRABALHOS MANUAES. 

Não se deve assimilal-o a um simples ensino technico, que é um fim 

secundario, pois a habilidade edifica o sentimento da personalidade, mas o 

fim principal é a formação da vontade e do caracter moral – unicos 

penhores dignos de uma existencia digna. Dahi evitar-se acima de tudo o 

trabalho machinal, impessoal; cada movimento deve emanar da idéia, o 

espirito ficará permanentemente associado á mão e aos olhos, o corpo será 
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um instrumento docil do espirito – é o verdadeiro exercicio de uma vontade 

reflectida. 

As tendencias instrutivas e espontaneas das creanças para jogar, manipular 

e construir tomam-se como base de todo o ensino, de modo que o jogo, as 

occupações manuaes e agricolas, as pequenas industrias e artes e as 

experiencias directas com a natureza e a vida social, “precederão, 

motivarão e acompanharão’ a instrucção formal, systematica. 

Num mesmo assumpto devem se exercitar as aptidões sensitivas, 

intellectuaes e motoras. ‘Nenhuma impressão sem sua correspondente 

expressão’. Todos os modos de expressão – mimicos, verbaes e manuaes – 

aclaram, completam, corrigem, fixam, fortificam e individualizam as ideas. 

Evidentemente o primeiro saber é experimental; o que é preciso é ficar fiel 

a este primeiro modo de acquisição. O homem só chega á verdadeira 

cultura, diz Kerschensteiner, por um trabalho pratico, claramente 

delimitado, adaptado ás faculdades de cada individuo. A escola deve visar 

antes de tudo formar cidadãos de intelligencia aberta e de caracter forte. No 

trabalho da escola se deve dar mais logar á actividade motora, empregar 

methodos mais dynamicos do que estaticos. (Escobar, 1923, p. 48-49) 

 

Para Escobar, escola do trabalho é, portanto, a escola que torna o trabalho 

manual um princípio de ensino, ou seja, é a base para o ensino de todas as disciplinas. 

Na sua apropriação tal proposta representa a garantia da atividade do aluno, pois 

entende que tornar o trabalho manual a base para todas as disciplinas significa fazer o 

aluno “trabalhar cientificamente” – que deveria substituir definitivamente o “ensino 

científico”. Assim, defende também o trabalho manual como o melhor método de 

ensino. Defesa, aliás, que já havia feito quase dez anos antes. É o que indica sua 

resposta ao inquérito de O Estado de S. Paulo, em 1914, proposto pelo jornal para que 

os “entendidos no assunto” dissertassem sobre “as lacunas e defeitos” do ensino 

primário paulista21: 

 

A criança não é sómente um sêr receptivo e imitador, tem também uma 

faculdade productora e dahi o valor do trabalho pessoal. O desenho, a 

modelagem, as fórmas mais variadas da actividade manual têm um grande 

papel ein o novo methodo. (...) tudo emfim se adquire na escola do 

                                                 
21 Sobre o Inquérito de 1914 cf. Bontempi Jr., 2008 e 2005. 
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trabalho manual e pessoal que é a realisação de uma grande idea 

destinada a modificar profundamente as concepções pedagogicas 

correntes como o pensa Cellérier, e talvez a vir... ao Brasil, quando se 

lerem os livros de A. Pebst, O. Seinig, L. Grimm, e o notabilíssimo 

Unterrichsskizzen nach dem Arbeitsprinzip, Leipizig, Alfred Hann, livros 

que estão pedindo tradução em portuguez. (Escobar, 1914, p. 2, grifos 

meus) 

  

De volta ao artigo de 1923, a abordagem seguinte ilustra como poderia ser a 

aplicação do “princípio do trabalho” nas diversas áreas do conhecimento: 

 

Não ha quasi ramo em que o princípio do trabalho não ache sua applicação. 

Na ARITHMETICA: feitura e uso de tornos, do contador, do abaco, para os 

numeros e numeração; de moedas, nos calculos; de letras, nos descontos; 

construção do uso do metro, do litro, do kilo e seus multiplos e 

submúltiplos, da braça, da vara, do selamim, na metrologia; os graphicos, 

nas fracçoes; emfim, todos os problemas suggeridos pela fabricação de 

objectos, pelo desenho, pela cartographia, pela cartonagem, pela 

modelagem, pelo sloyd, pela jardinagem, pela pecuaria, pelas experiencias. 

Na GEOMETRIA: construcção de solidos geometricos em madeira, barro, 

cartão, arame e cera, para o aprendizado experimental dos theoremas, 

mediante o emprego de areia ou agua; construcção de cartões representando 

superficies, para a tachymetria; construcção e uso do compasso, do 

transferidor, da regua metrica, do esquadro; medida dos terreiros, do 

canteiro, da altura de casas, emprego da trena, da bussola, do graphometro. 

Na GEOGRAPHIA: representação dos accidentes do terreno nos taboleiros 

de areia ou terra; mappas communs e mappas comparativos desenhados; 

mappas em relevo modelados em barro; mappas de madeira; construcção 

de globos. 

Na HISTORIA: representação plastica e graphica dos objectos 

caracteristicos de uma epoca; feitura de mappas historicos, de roteiros, 

dramatisação de factos historicos como o faziam, por meio das scenas, 

Anchieta em S. Paulo, por meio de procissões o catholicismo e a quasi pre-

historica civilização rhamica. 

Nas SCIENCIAS PHYSICAS: os alumnos constroem os instrumentos e 

fazem as experiencias. 
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Nas SCIENCIAS NATURAES: herborisação e a feitura de herbarios; a 

jardinagem, a horticultura, a arboricultura, a creação de abelhas, do bicho 

da seda, de pombos; a caça de borboletas, de besouros, de larvas, de 

gyrinos, a organização annual de museus; a dissecação de animaes. 

Na COMPOSIÇÃO, na DECLAMAÇÃO: os gestos, a mímica, o desenho e 

modelagem de objectos a descrever. (Escobar, 1923, p. 53-54) 

 

Com esse recurso textual, Escobar descreve um rol de possibilidades para o 

trabalho manual como base do ensino. Além do valor formativo, outras noções são 

utilizadas para justificar o “aprendizado manual”: alunos que fabricam seus próprios 

materiais de estudos, fixação das idéias no espírito mediante a ação, construir aparelhos 

para os laboratórios, confiar aos próprios alunos a disciplina da classe, preparação para 

a vida prática. Escola do trabalho é a escola que proporciona a experiência para a 

criança.  

As observações feitas até aqui sobre a importância que Escobar (1923) imprime à 

atividade infantil não deixam dúvidas de que ele divulgou e defendeu os preceitos da 

escola ativa, tanto nos seus fins como nos meios para a sua realização: 

 

A educação tem como unico fim a acção. Ora, no ensino, si se tem o 

principio da acção “por fim”, deve-se utilizal-o como “meio”; a educação 

“para” a acção deve-se se fazer “pela” acção. Afastando-se a creança da 

acção durante o tempo de escola, ella fica debil, entorpecida, incapaz de 

abrir caminho e de bastar-se. (Escobar, 1923, p. 70) 

 

Com isso, Escobar (1923) dá ao trabalho manual um motivo social que o justifica: 

 

Sob a luz de sua verdadeira significação social, os trabalhos de mercenária, 

de forja, de tecidos, de costura, de instrucção domestica, não devem ser 

considerados como estudos distinctos, mas como METHODOS DE VIDA: 

como processos auxiliando a sociedade a continuar sua marcha, como 

meios para introduzir perto da creança, no seu lar mesmo, algumas das 

necessidades primordeaes da vida em communidade; como soluções novas 

trazidas á satisfacção de suas necessidades, pela intuição e engenhosidade 

crescentes do homem; como factores permitindo á escola revestir uma 

forma authentica da vida communitaria activa em vez de ser um recanto 
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isolado do meio social, onde se limita a ensinar lições. (Escobar, 1923, p. 

61) 

 

Isto significa, portanto, que escola do trabalho também é escola ativa. Esta 

apropriação pode ser vista em outro artigo publicado no periódico Educação, em 1928, 

intitulado Catechismo da Escola Activa. De acordo com Escobar (1928), a escola do 

trabalho seria uma das “provas” da escola ativa. Dentre os aspectos tratados nesse 

artigo, um tema que se destaca é sua avaliação dos limites da adoção dessa proposta no 

ensino público: 

 

Mas as escolas publicas por mais que se adaptem aos fins da escola activa – 

e devem fazel-o com urgencia – serão sempre escolas de transição. Como 

as suas classes são numerosas, obrigando a uma educação colletiva; como 

se lhes pede um minimo de instrucção, como seus meios economicos são 

insufficientes, a actividade terá sempre que ser bastas vezes imposta. 

(Escobar, 1928, p. 131) 

  

Esta é uma avaliação note-se, de caráter essencialmente político. 

Ele próprio estará à frente de um projeto do ensino ativo ao propor a instalação 

das salas-ambiente na Reforma de Pernambuco, em 1929 e ao trazer essa proposta para 

São Paulo. Na direção da Reforma da Instrução Pública em Pernambuco, ele 

provavelmente teve a oportunidade de “pôr em prática” o projeto de ensino ativo de que 

desde a década de 1910 era defensor. O que a biografia sobre ele não destaca é que 

Escobar teria encabeçado uma iniciativa inovadora no Brasil. Vale reproduzir o resumo 

que Escobar faz de sua trajetória no campo da educação na introdução de um artigo 

publicado no periódico Educação, cujo título é sugestivo: “Um esforço”: 

 

Quando fomos espontaneamente, ha mais de 18 annos, visitar a Argentina 

com o intuito de observar os seus progressos pedagogicos, ficámos 

encantado com a organização modelar do Colegio Nacional, de la Plata. 

Ahi cada disciplina occupa um salão grandioso, provido de um material 

riquissimo sobre a materia e assumptos correlatos: seres naturaes, objectos, 

construcções, apparelhos, gravuras, photographias, diascopios, cinema e 

bibliotheca, tudo especializado para a sala. 
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De volta, escrevemos uma longa serie de artigos no “Estado de S. Paulo”, 

com farta documentação. Ao mesmo tempo interassamos o professor 

Theophilo Martins de Mello, que iniciou uma sala-ambiente de chimica no 

porão da Escola Normal de Itapetininga, installando mesas para cada 4 

alumnos e escrevendo questionarios-guias, como recommenda Mercante na 

sua “Metodologia” e Eutimio d’Ovidio nos seus “Ejercicios de 

laboratório”.  

Em S. Paulo, a nossas instancias, o prof. Arnaldo Barreto, director da 

Escola Normal da Capital, hoje Instituto “Caetano de Campos”, mandou 

construir mesinhas individuaes luxuosas, com azulejos brancos, para a sala 

de chimica. Com a morte daquele professor, as mesas foram servir para 

modelagem. Voltaram hoje para a sala de chimica. 

Quando fomos lente de mathematica e de didactica no Instituto “Caetano 

de Campos”, desde 1921, fizemos um museu didactico com um material 

copioso e variado, para que os alumnos soubessem “por miudinho” 

organizar suas salas-ambiente. O material de mathematica foi o mais 

completo (...). Muitas classes fizeram nessa ocasião os apparelhos 

rudimentares de physica e chimica e as experiencias, realizadas nas classes 

da então escola-modelo. 

Publicámos vários artigos no “O Estado de S. Paulo”, sobre “O Ensino de 

Didactica”, e ahi, além de planos de aula, mencionámos o que deveriam 

conter as salas de aula. 

Quando, em 1929, fomos director geral da Instrucção em Pernambuco 

(diretor technico de educação) levamos dois caixões de material didactico 

feitos pelos nossos alumnos de S. Paulo e trazidos da Argentina, 

expuzemol-os na E. Normal Official, em diversos grupos escolares e no 

salão da Directoria Technica de Educação, afim de, para cada disciplina, 

serem feitas salas-ambientes especiais nos grupos escolares do Estado, o 

que effectivamente realizamos e pela primeira vez no Brasil. (Escobar, 

1932b, p. 4-5) 

 

Esse trecho indica que a idéia de sala-ambiente percorreu toda a trajetória de 

Escobar, mas que foi a Reforma de Pernambuco que representou para ele a 

oportunidade de ampliar essa proposta para toda a instrução pública, uma vez que até 

aquele momento as iniciativas haviam ficado restritas à montagem de salas nos grupos 
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escolares pelos quais havia passado, além da divulgação da proposta na imprensa, 

principalmente, na revista Educação. 

Como se analisou no capítulo anterior, a reforma de Carneiro Leão no Rio de 

Janeiro, em 1922, adotou os métodos do ensino ativo, o que, na avaliação de Escobar 

significou um “progresso didático” (Vidal e Paulilo, 2000). Na reforma de Pernambuco, 

em 1929, Carneiro Leão parece ter feito o mesmo investimento, mas de acordo com 

Nagle (1974), com certa “peculiaridade” com relação às outras reformas empreendidas 

ao longo da década de 1920: 

 

Sob determinado ponto-de-vista, representa a primeira reação às tentativas 

um pouco apressadas para introduzir, de uma vez e em conjunto, as normas 

do escolanovismo nos sistemas escolares estaduais. Se constitui um elo 

tardio no movimento reformista, constitui, também, um empreendimento 

que reapresenta, com certa peculiaridade, a introdução do ideário da Escola 

Nova, sistematicamente afirmado nas alterações que sofreram os sistemas 

escolares do Estado de Minas Gerais e do Distrito Federal. Estas 

proposições de Carneiro Leão definem a posição adotada quanto a este 

último problema: ‘Acredito que a reforma, apesar de seu espírito avançado 

jamais perdeu o senso das realidades. Nunca se aventurou a determinar a 

adaptação imediata do programa Decroly, por exemplo, nem a 

generalização da escola de Kerschensteiner. Limitou-se a aconselhar à 

Diretoria Técnica de Educação a execução gradativa dos métodos ativos’. 

(...) ‘Depois, quanto à orientação, a reforma preconiza uma educação feita 

na observação e na experiência, aproveitando sempre em cada disciplina, 

tudo quanto em relação com as necessidades correntes possa guiar a 

inteligência e a vocação. Baseada na atividade construtiva ela procura 

servir-se dos métodos ativos pelos trabalhos manuais, pela ação direta da 

criança nos labores da classe, mas gradativamente, sem a preocupação de 

transformar, de súbito, pela varinha de condão de artigos de lei, ou de 

determinações de programas, as velhas escolas em escolas ativas’. (Nagle, 

1974, p. 200-201, grifos do autor)22 

 

                                                 
22 Nagle (1974) se refere, em nota, à Escobar como o chefe da equipe de técnicos paulistas enviados 

“graças à colaboração do Governo Júlio Prestes” para auxiliar a reforma.  
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A análise que Nagle (1974) faz da reforma em Pernambuco, cotejando-a com as 

outras, mostra que a “peculiaridade” daquela era a cautela em introduzir na instrução 

pública pernambucana “as normas do escolanovismo”. Mas o fato de a reforma 

pernambucana ser um “elo tardio” no movimento reformista, tal como Nagle definiu, 

não a impediu de traçar um projeto tão inovador quanto os que as outras reformas 

reclamaram para si nas vozes de seus reformadores.  

A opção de Carneiro Leão pela ênfase nos métodos ativos e a orientação que 

Escobar imprimiu à reforma de Pernambuco, ao propor a instalação das salas-ambiente, 

são elementos que mostram o posicionamento de ambos em um contexto de disputas 

marcadamente políticas. O uso dos termos escola do trabalho, escola ativa e escola 

nova não eram imparciais, pois ao definirem normas pedagógicas afetavam também 

aspectos técnicos e políticos na estruturação do ensino público.  

A disputa política por referências pedagógicas foi uma questão que permeou a 

configuração das reformas da instrução pública nos anos de 1920 e 1930. A análise que 

Carvalho (2003a) faz da reforma do sistema de ensino de 1922, no Ceará, realizada por 

Lourenço Filho, é um exemplo. Em 1930, João Hippolyto, um dos principais 

colaboradores de Lourenço naquela reforma, escreve cartas ao reformador indagando 

sobre a desqualificação que vinha sofrendo de Moreira Souza, pois este acabava de 

empreender uma nova Reforma da Instrução Pública no Ceará, “afinal, não havia ele, 

João Hippolyto de Azevedo e Sá, sido colaborador de Lourenço Filho em uma reforma 

vazada nos mesmos princípios que norteavam a nova reforma?” (2003a, p. 132).  

 

Reivindicando para as iniciativas da Reforma o monopólio do novo em 

matéria pedagógica, o reformador [Moreira Souza] promove a 

desqualificação das iniciativas anteriores de remodelação das escolas 

cearenses, não poupando João Hippolyto de Azevedo e Sá, Diretor da 

Escola Normal de Fortaleza, que havia sido um dos principais 

colaboradores de Lourenço Filho na Reforma de 1922. (2003a, p. 131-132) 

 

Lourenço Filho responde por cartas ao questionamento de João Hippolyto “em 

tom professoral”, mas ao se dirigir a Moreira Souza o tom é de “leve censura” e tenta 

provar-lhe que a reforma de 1922 deixou no Ceará “os germens do ensino ativo” 

(Carvalho, 2003a).  
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De volta a São Paulo, em 1932, Escobar foi convidado por Sud Mennucci, então 

Diretor Geral do Ensino paulista a chefiar o Serviço da Diretoria de Ensino paulista. Ao 

ocupar o cargo de assistente técnico do ensino em São Paulo, a partir de 1932, tentou 

incluir no ensino primário paulista a instalação da sala-ambiente (Escobar, 1932a): 

 

Agora, em 1932, que occupamos o cargo de assistente technico de ensino 

do Estado de S. Paulo, pudemos incluir, no regulamento da Assistência 

Technica, o encargo de installar salas-ambiente. 

(...) 

Fizemos, visando a propaganda das salas-ambiente, varias reuniões de 

inspectores escolares no grupo escolar Miss Brown e de directores da 

Capital no salão central do Jardim da Infancia; endereçamos 61 officios ás 

escolas normaes e profissionaes pedindo material e estudo sobre as salas-

ambiente; 22 officios aos delegados de ensino para o inicio immediato de 

fabricação de apparelhos de physica; recorremos a grande numero de 

particulares e repartições publicas; escrevemos monographias para a 

“Educação”, revista escolar; e compuzemos de 20 de maio a 20 de junho, 

apressadamente, este despretensioso livro de suggestões para o ensino das 

sciencias physicas nos cursos primarios do Estado. (Escobar, 1932b, p. 6) 

 

No longo plano que descreve seu projeto para o ensino primário paulista, Escobar 

(1932a) mostra que tais espaços garantiriam a “passagem do ensino verbal para o ensino 

ativo”. Mas a orientação pedagógica defendida por Escobar exigiu uma empreitada que 

demandou, como indica a citação acima, um engajamento político, pois, “visando a 

propaganda das salas-ambiente” foram necessárias reuniões com inspetores e diretores, 

envio de ofícios solicitando material aos professores, além da publicação de artigos na 

Educação.  

Embora sua atuação como assistente técnico do ensino paulista e sua proposta de 

instalação das salas-ambientes no curso primário não sejam objetos de estudo nesta 

pesquisa, vale destacá-los, pois as funções atribuídas a Escobar por Sud Mennucci – 

orientar o ensino de ciências físicas e divulgar sistemas educacionais – também colocam 

o primeiro no campo minado dos debates sobre os métodos de ensino da educação 

paulista23. Numa sinopse do jornal Diário da Noite, publicada no volume anterior de 

                                                 
23 De acordo com Nery (1999) Sud Mennucci, ao ocupar o cargo de Diretor Geral do Ensino, revogou 

modificações introduzidas por Lourenço Filho durante sua gestão na Diretoria Geral, às quais diziam 
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Educação, na seção Através de Revistas e Jornaes, intitulada “Como conseguir um 

sistema educacional paulista?” Escobar defende uma reforma radical dos métodos em 

vigor em São Paulo: “(...) sendo inadiavel uma trabalho longo e exaustivo, junto ás 

autoridades de ensino, afim de se escolher aquele que fale mais de perto á mentalidade e 

ás necessidades dos educandos paulistas”. (Escobar, 1932a, p. 1999) 

O trabalho exaustivo a que Escobar (1932a) se refere significa “orientar e 

disseminar os processos e métodos de ensino” entre os inspetores escolares, em seguida, 

os diretores dos Grupos Escolares, finalmente, os professores. Entretanto, no artigo 

publicado no volume seguinte de Educação, Escobar (1932b) deixa claro o que seria o 

método de ensino ideal para o sistema educacional paulista, qual seja, aquele que 

evidencia a atividade da criança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
respeito à Escola Nova. Isso causou uma repercussão negativa, de forma que Mennucci pediu demissão 

meses depois. A autora trata também da polêmica entre Mennucci e Renato Jardim sobre a escola 

paulista, ocorrida um pouco antes de Mennucci ocupar o cargo de Diretor Geral, em que ele ao escrever 

um artigo para O Estado de S. Paulo com o título A Escola Paulista teria afirmado que em São Paulo não 

havia nem escola ativa e nem escola tradicional, mas o que ele chamou de escola dinâmica, a qual 

comporta ambos os sistemas. Jardim defendeu uma posição contrária e travou com Mennucci um debate 

através do O Estado sobre essa temática, em que se evidenciam as disputas em torno do termo escola 

ativa e o que significava sua incorporação no sistema educacional paulista. (Cf. Nery, 1999, 

especialmente o capítulo 3 –  Três momentos de intensos debates: o Inquérito de 1926, a III Conferência 

Nacional de Educação e a “Escola Paulista”, p. 146-205) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste trabalho foi contribuir para o conhecimento do processo de 

propagação do escolanovismo brasileiro, com base na análise de temas e sujeitos 

históricos pouco explorados até o momento pela História da Educação Brasileira. O 

estudo sobre a escola do trabalho, desde sua concepção promovida por 

Kerschensteiner, passando por sua inserção no movimento escolanovista, até a sua 

apropriação por aqueles que procuraram interferir na organização do ensino paulista, 

nas primeiras décadas do século XX, mostrou que ela compôs o rol das idéias 

pedagógicas que estruturaram o pensamento educacional da Escola Nova no Brasil. 

A escola do trabalho, tal como foi concebida pelo educador alemão Georg 

Kerschensteiner, significou uma nova proposta de organização para a escola pública 

alemã, cujos princípios se articulavam sob o primado de que a criança aprende pela 

experiência do próprio trabalho. No prólogo da obra Concepto de la Escuela del 

Trabajo (s/d) o educador deixa entrever o embate que enfrentou quanto ao papel dos 

trabalhos manuais na sua proposta, posicionando-se contrariamente ao caráter 

exclusivamente utilitário que eles poderiam significar. A proposta consistiu na defesa de 

uma nova organização da escola, uma concepção desenvolvida, cuja finalidade principal 

era proporcionar uma formação cívica. Sua prioridade era a relação entre educação e 

trabalho; uma aposta cara, considerando os desafios e as criticas sofridas por seu 

propositor.  

Além da questão dos trabalhos manuais, outros obstáculos podem ser inferidos a 

partir do que Kerschensteiner (s/d) sinalizou na obra analisada, como, por exemplo, a 

formação do professor, a reestruturação curricular pela qual passaria todo o ensino 

público, o custo financeiro e, principalmente, o solapamento de modelo escolar da 

escola livresca. O pano de fundo desta nova organização escolar era a construção de um 

novo Estado, o qual deveria ser composto de cidadãos conscientes de seus direitos e 

deveres, de maneira que seria a formação proporcionada pelo trabalho não apenas a 

mola propulsora deste projeto, mas aquela que garantiria a sua continuidade. 

Pela análise apresentada no capítulo I é possível apontar que Kerschensteiner foi 

um educador que mediante a leitura que procedeu das mudanças sociais pretendia alçar 

um projeto político-pedagógico e, por isso, propunha mudanças na organização do 

sistema público de ensino alemão. Na análise da relação entre a escola do trabalho e o 
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escolanovismo brasileiro, aquela chega aos debates educacionais brasileiros como uma 

experiência educativa de vanguarda, isto é, um modelo precursor de Escola Nova, pois 

as aproximações entre os termos escola do trabalho e escola ativa destacaram o 

“princípio da atividade”. Assim, nos debates em torno da configuração do ensino 

primário a discussão sobre a introdução dos trabalhos manuais foi destaque.  

As iniciativas e debates promovidos por Escobar apontam para uma atuação e 

interferência extremamente significativas no campo educacional paulista. A apropriação 

feita pelo educador paulista José Ribeiro Escobar da proposta de Kerschensteiner 

defendeu a introdução e o caráter educativo dos trabalhos manuais. 
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Figura 1 

 

 

Georg Kerschensteiner 

Fonte: Disponível na WWW em 07/02/09 em 
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Figura 2 

 

 

 

Fonte: FATOS E INICIATIVAS, Revista de Educação, 1938, vol. XXI-XXII, nº 21-

22, p. 114 

 

 
 


