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RESUMO:

Na década de 30, o Brasil atravessou um dos momentos mais conturbados nos 
campos da política e da educação. No campo educacional destacaram-se dois 
grupos que disputavam a hegemonia do sistema escolar: de um lado o grupo 
católico que reivindicava, entre outras coisas, o ensino religioso obrigatório nas 
escolas. De outro, um grupo que acabara de se constituir e procurava se 
afirmar dentro deste espaço: os Pioneiros da Educação Nova. Estes 
intelectuais, imbuídos de novos ideais pedagógicos e sociais, encabeçaram um 
movimento de renovação, que culminou na formulação e publicação de um 
documento intitulado Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Esse 
manifesto foi assinado por 26 intelectuais que compartilhavam o mesmo ideal, 
entre eles Cecília Meireles. Cecília Meireles é considerada pela crítica 
especializada uma das mais importantes poetas brasileiras. No entanto sua 
atuação como educadora e participante ativa do movimento da Escola Nova é 
pouco conhecida. O objetivo deste trabalho é o estudo histórico das idéias e do 
envolvimento político educacional de Cecília Meireles, seus caminhos, seus 
pensamentos e suas ações, sua inserção neste grupo, suas iniciativas no 
âmbito da formação, organização e disseminação da cultura no Brasil dos anos 
30. Utilizamos como fonte principal as crônicas publicadas no jornal carioca, 
Diário de Notícias, de 1930 a 1933, no qual Cecília dirigia uma página diária, a 
“Página de Educação”. Nesta página, mantinha uma coluna intitulada 
“Comentários” (tendo produzido no período aproximadamente 800 textos), que 
utilizou para tornar público o debate travado no campo educacional e defender 
os ideais do grupo pioneiro que, como educadora e cronista, ali representava. 
Nessas páginas, Cecília expressou sua vocação de educadora e sua 
concepção sobre a arte de educar. Professora desde que se formou em 1917, 
Cecília foi diretora de escola pública, escreveu peças de teatro e livros infantis, 
alguns até adotados como livro didático, organizou com Anísio Teixeira e dirigiu 
o projeto mais ambicioso de sua reforma, a primeira biblioteca pública infantil 
do Rio de Janeiro. Esse seu trabalho na imprensa, fazendo entrevistas, 
discutindo problemas da educação brasileira, expondo o que a seu ver seria o 
melhor encaminhamento para novas posturas e políticas educacionais 
coerentes, questionando as reformas instituídas por Francisco Campos, então 
Ministro da Educação, além de ter sido um importante veículo de divulgação da 
filosofia defendida pelo Movimento da Escola Nova no Brasil, é uma rica fonte 
para compreender a articulação e o papel dos intelectuais na configuração da 
sociedade brasileira.

Palavras-Chave: Cecília Meireles, Intelectuais, Pioneiros, Escola Nova.

v



ABSTRACT

In the 1930’s, Brazil went through one of the most disturbed moments in the fields of 
politics and education. In the educational field two groups that disputed the 
hegemony of the school system were pointed out: on the one hand the catholic 
group, that reclaimed, among other things, the mandatory religious teaching at 
school. On the other hand, another group that had just been constituted and 
searched for affirmation within this space: the Pioneers of the New Education. These 
intellectuals, who owned new pedagogical and social ideals, headed a renewing 
movement, that culminated in the creation and publication of a document entitled O 
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (Manifest of the Pioneers of New 
Education). This manifest was signed by 26 intellectuals that shared the same ideal, 
among them Cecília Meireles. According to specialized critics, Cecília Meireles is 
considered one of the most important Brazilian poets. However, her performance as 
an educator and active participant in the New School movement is not very 
recognized. This work aims at the historical study of Cecília Meireles’ ideas as well 
as political and educational involvement, her course, thoughts and actions, her 
introduction in this group, and also her initiatives in the formation, organization and 
spread of the culture in Brazil during the 30’s. We used as our main source the 
chronicles published in a Rio de Janeiro newspaper, Diário de Notícias, from 1930 to 
1933, in which Cecília Meireles was the director of a daily page, “The Educational 
Page” (A Página da Educação). In this page, she kept a section entitled “Comments” 
(having produced about 800 texts in that period), that was used to make public the 
debate set in the educational field and to defend the ideals of the pioneer group 
which she represented as an educator and chronicler. In those pages, Cecilia 
expressed her vocation to be an educator and her conception about the art of 
educating. Having been a teacher since she graduated in 1917, Cecilia was a public 
school principal, wrote many plays and children’s books, some of them used as 
textbooks. Along with Anísio Teixeira she organized and directed the most ambitious 
project of her reform, the first children’s public library in Rio de Janeiro. Her work with 
the press, giving interviews, discussing problems in the Brazilian education, exposing 
what would be the best direction for new attitudes and coherent educational politics 
in her point of view, questioning the reforms instituted by Francisco Campos, Minister 
of Education in that time, besides having been an important means of divulgation of 
the philosophy supported by the New School Movement in Brazil, it is a rich source to 
understand the link and the role of intellectuals in the shaping of Brazilian society.

Key Words: Cecília Meireles, Intellectuals, Pioneers, New School.
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INTRODUÇÃO

A mais primitiva forma de sociedade humana, não prescinde 
de experiência educacional. Cada grupo -  como mais tarde 
cada povo -  busca o aproveitamento de cada unidade social, 
sua integração adequada ao ambiente coletivo, mediantes 
certas práticas que constituem uma verdadeira metodologia1.

Para compreender o significado histórico dos anos 30, precisamos visualizar os 
caminhos que culminaram na desorganização social e política que se deflagrou no país 

mesmo antes da derrubada do Presidente Washington Luís. O clamor nacional por um 
Brasil novo, premissa de liberdade e progresso, motivou os mais diversos setores da 

sociedade brasileira a empenharem-se na luta por uma atuação política condizente com 

os pressupostos almejados.
Essa temporária aliança entre diferentes grupos permitiu que “tanto no ponto de 

vista social, como político, os vitoriosos da revolução compusessem um quadro 

heterogêneo”2, com perspectivas muito diversas. No entanto, discutir a diversidade 
ideológica que marcou aquele momento extrapola os limites desse trabalho. Nossa 

proposta é compreender a atuação dos intelectuais3 que colaboraram para a re- 
significação do papel a ser desempenhado pelo Estado, especialmente no setor 

educacional e cujas propostas e reivindicações foram marcadas por disputas 
significativas nos anos 30, especialmente entre o Grupo dos Pioneiros e o Grupo dos 

Católicos.
Muitos intelectuais participaram ativamente desse processo, dentre eles Cecília 

Meireles e é sobre sua trajetória nesse período que iremos nos deter. Nosso objetivo é
0 estudo histórico das idéias e do envolvimento político educacional de Cecília. Seus 
caminhos, seus pensamentos, suas ações, sua inserção nos grupos e tendências

1 MEIRELES, Cecília. Professores e estudantes. A Manhã, 09/08/1941.
2 NAGLE, Jorge, a Educação na Primeira República. In: PINHEIRO, Paulo Sérgio et al. o Brasil 
republicano, sociedade e instituições (1889-1930), Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997.
3 O conceito de intelectual que utilizamos neste trabalho é de concepção Gramsciana, definida no final 
desta introdução.
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intelectuais, suas iniciativas no âmbito da formação, organização e disseminação da 
cultura no Brasil dos anos 30.

Nos dias atuais, Cecília Meireles é considerada pela crítica especializada um dos 
mais importantes poetas brasileiros. No entanto sua atuação como educadora, 

signatária do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova e participante ativa no processo 
de organização e disseminação de novos ideários pedagógicos e sociais é pouco 

conhecida. Trata-se, portanto, de fazer emergir esta intelectual, com suas idéias e 
propostas, no cenário de uma época marcada por grandes conturbações de ordens 
políticas, sociais e culturais.

Foram 26 os intelectuais que assinaram aquele Manifesto. Há, por certo, muitas 

singularidades e especificidades no que se refere às inserções e aos enfoques 

individuais desses signatários em relação à ideologia do grupo. Evidentemente, 

assinaram e se envolveram nesse Projeto Educacional os que concordaram com os 
termos e com as propostas que o Manifesto ensejava, embora isso não possa ser 

apontado como uma indicação inequívoca de que o grupo dos pioneiros tenha sido 
homogêneo. Obviamente não foi. E por não ter sido, acreditamos que as diferentes 

inserções e as diferentes maneiras de defender a proposta da Escola Nova, possam 
trazer à luz pistas, ecos e possibilidades de releituras para aquele momento histórico.

Talvez a maior contribuição de Cecília Meireles para com o movimento dos 

pioneiros, tenha sido a sua passagem pelo Diário de Notícias, nos anos de 1930 a 
1933. Nesse jornal, Cecília manteve uma página diária com entrevistas, noticiários, 

artigos e uma coluna intitulada Comentário na qual defendeu e propagou a 
nacionalização e a laicização do ensino, onde divulgou, enfim, as premissas da Escola 

Nova no Brasil.
Quais foram os cânones que nortearam os intelectuais a lutar por uma ampla 

reforma no sistema de ensino? O que vinha sendo reivindicado para as escolas do 
Brasil, mesmo antes da década de 30 e por quê? Na esfera da educação, já no final do 
período imperial iniciaram-se discussões sobre reformas para o sistema educacional 
brasileiro. Algumas chegaram a ser introduzidas, tímidas, pouco expressivas, mas de 
certa forma sistemáticas. Era o momento em que a educação começava a ser pensada
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como problema social brasileiro, pois se acreditava que a construção de uma identidade 
nacional passava, inexoravelmente, pelos bancos escolares.

A partir dos anos 10 reiniciaram-se as discussões pela mobilização em prol do 
desenvolvimento do sistema escolar, articuladas pelos republicanos. Essa mobilização 

significou a elaboração de planos, idéias e projetos visando principalmente atingir a 
escola primária. A intenção era erradicar o analfabetismo através da difusão da escola 

de base, isso porque havia uma grande preocupação com a promoção da língua pátria, 
com o avivamento das disciplinas de história e de geografia do Brasil4.

Entretanto, foi a partir da década de 20 que as propostas educacionais ganharam 
impulso e se efetivaram através de reformas no âmbito escolar brasileiro. Naquele 

momento cresceu o número de Congressos, Conferências e Inquéritos, promovidos 

com o intuito de debater vários problemas de ordem educacional. Aquelas 

manifestações marcaram o início de um grande movimento de renovação pedagógica, 
que culminou na elaboração do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, publicado 

no ano de 1932. Em linhas gerais, esse Manifesto procurava estabelecer em bases 
teóricas um plano de reconstrução educacional, entendido como prioritário não só sob o 

ponto de vista pedagógico, mas também como elemento fundamental para a 
modernização da sociedade.

Nas últimas décadas o olhar lançado pela historiografia brasileira aos 
movimentos intelectuais que privilegiaram a educação como baluarte para a 

modernização da nação e para o desenvolvimento do homem em todas as esferas da 
vida tem, em certa medida, procurado discutir o caráter conservador versus liberal dos 
grupos que se projetaram na formulação de políticas educacionais nos anos 20 e 30.

No caso do Movimento dos Pioneiros, autores consagrados nesse campo como 
Jorge Nagle, Vanilda Paiva, Jamil Cury, Dermeval Saviani entre outros5, discutem em 
suas obras as atuações e possíveis intenções daqueles grupos, apontando em maior 

ou menor grau o conservadorismo, a tecnificação, o caráter elitista do movimento e a

4 NAGLE, Jorge, a Educação na Primeira República. In: PINHEIRO, Paulo Sérgio et al. O Brasil 
republicano, sociedade e instituições (1889-1930), Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997.
5 Cf. BRANDÃO, Zaia. a Intelligentsia educacional um percurso com Paschoal Lemme - por entre as 
memórias e as histórias da Escola Nova no Brasil. Bragança Paulista: IFAN-CDAPH. Editora da 
Universidade São Francisco/EDUSF, 1999, p. 31-54.
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despolitização, especialmente no que se refere aos pioneiros da Escola Nova. Nossa 

intenção não é refazer esses caminhos nem apontar eventuais reducionismos que 
fatalmente foram gerados, algumas vezes pelos próprios autores, noutras pelas 
releituras que foram feitas a partir de suas obras. Também não temos a intenção de 

discutir o maniqueísmo que acabou se consolidando a partir desses olhares. Apesar de 
não concordarmos com algumas afirmações que fecham a possibilidade de 

interpretações outras, consideramos essas obras importantes para a historiografia da 
educação e para esta pesquisa. Como afirma Clarice Nunes, a "interpretação 

pressupõe o pluralismo e não a diluição das diferenças, porque estas devem ser 
reconhecidas e avaliadas"6.

No que respeita ao nosso trabalho, assumimos o risco de focalizar a década de 

30 sob o olhar de Cecília Meireles, isto é, o olhar que contempla as ações, 

reivindicações, ideologias7 do grupo pioneiro, justamente por acreditarmos que a 
história é fundamentalmente interpretativa e multifacetada e que os discursos são 

produzidos por uma relação de exterioridade, o que equivale dizer que outras vozes 
não são e não podem ser silenciadas: elas fluem e se entrecruzam, fazem parte da 

constituição dos discursos e se mostram no interdiscurso de Cecília. Assim, não 
existem idéias fora do lugar, as idéias têm muitos lugares e muitos sentidos.8

Para a pesquisa histórica, até bem pouco tempo se exigia do pesquisador que 
observasse com muito rigor as premissas fundamentais da escola positivista, na qual 
neutralidade e objetividade se traduziam não somente na crítica interna das fontes e 

nos cuidados prescritos para o seu uso, evidentemente necessários e primordiais, mas 
também em relação ao seu objeto e a sua visão do problema estudado. Objetividade e 

senso crítico são, sem dúvidas, fatores de primeira ordem em todo trabalho de

6 NUNES, Clarice. Anísio Teixeira: a Poesia da educação. Bragança Paulista, SP: EDUSF, 2000, p.41.
7 O conceito de ideologia que utilizamos ao longo deste trabalho é o conceito da Análise do Discurso que 
desloca o conceito de ideologia de uma formação sociológica para uma formulação discursiva, ou seja, a 
ideologia não concebida como um elemento de ocultação, mas como um indício, um traço, resultante de 
problemas reais. Cf. ORLANDI, Eni P. e PÊCHEUX, Michel.

ORLANDI, Eni P. Discurso Fundador - a Formação do país e a construção da identidade nacional. 
Campinas, SP: Pontes, 2001.



7

pesquisa, “mas objetividade não se confunde com a indiferença”9. Como sugere Neves, 

“O historiador não é um arqueólogo da documentação, mediador neutro entre a verdade 
da fonte e a verdade da história, mas sim, aquele que é capaz de formular uma 
problemática e de construir uma interpretação em que reconhece o encontro das duas 

historicidades: a sua própria e a da documentação que utiliza.”10
Nessa perspectiva, não contestamos que, na década de 30, cada um dos grupos 

envolvidos na tarefa de re-significação da função atribuída ao sistema educacional e 
motivados pelo intuito de construir uma nação soberana e moderna sobre todos os 
aspectos, não se tenha empenhado em imprimir um formato condizente com as suas 
visões particulares de mundo. Certamente que sim! Não se defende e nem se filia 

àquilo em que não se acredita. O que buscamos, talvez pretensiosamente, abordar de 

"novo" neste trabalho é o olhar da cronista que, como educadora de profissão, trouxe a 
público através das Crônicas de Educação não somente o sonho e a sensibilidade da 
poeta, mas a realidade experimentada pela professora11 que conheceu bem de perto as 

mazelas de ser educadora e como tal, vivenciou os problemas que afligiam o sistema 
escolar brasileiro.

Mas quem foi esta Cecília que por três anos dirigiu a Página de Educação e nela 

publicou diariamente as suas crônicas? de onde lhe vieram as inspirações para tão 
árduo trabalho? que bases intelectuais e filosóficas foram essas que possibilitaram 

abordar temas tão diversos, que quando não diretamente relacionados à educação no 
sentido estrito do termo, se articulava às questões educacionais com uma atualidade 
que supera o tempo? e principalmente, porque Cecília se constitui signatária do 
Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova?

Nos anos 30, o país passava por uma transição política, cultural e social. Sob o 
ponto de vista educacional, como já afirmamos antes, foi o momento em que a 
educação assumiu importância vital para esse Brasil que almejava a modernidade.

9 BÉDARIDA, François. a Responsabilidade do historiador expert. In: BOUTIER, Jean e JULIA, 
Dominique (Org.). Passados recompostos; campos e canteiros da história. Rio de Janeiro: Editora UFRJ: 
Editora FGV, 1998, p. 151.
10 NEVES, Margarida de Souza apud MIGNOT, Ana Chrystina Venâncio. Baú de memórias, bastidores de 
histórias: o legado pioneiro de Armanda Alvaro Alberto. Bragança Paulista: EDUSF, 2002, p. 63.
11 As atividades educacionais exercidas por Cecília Meireles, estão mais bem definidas no primeiro 
capítulo deste trabalho.
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Nesse sentido o papel dos intelectuais foi fundamental na construção e na consolidação 

do ideário de renovação pedagógica. A educação se tornou um importante objeto de 

discussão da vida política, o lugar ideal para o embate ideológico que se verificou, 
especialmente entre o grupo católico e o grupo dos renovadores, liderados por 

Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira, com a participação ativa dos diversos 
signatários do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. Não obstante os conflitos entre 

os dois grupos, a divergência entre eles nunca foi absoluta. As discordâncias existiram, 
sem dúvidas, e estão amplamente documentadas, mas isso não impossibilitou que 

houvesse também pontos de contato, ideais comuns a ambos e, em alguns momentos, 
até mesmo a possibilidade de cooperação, como veremos ao longo deste trabalho.

Entendemos que para a história da educação é significativo compreender o papel 

desses intelectuais nesse processo. É pertinente, no entanto, lembrar que naquele 

momento específico, política, ideologia e educação foram os elementos prioritários e 
indissociáveis desses grupos. Por isso, cotejar a atuação dos intelectuais nos períodos 

que antecederam e sucederam a revolução de 30, torna-se importante na medida em 
que evidencia as diferentes matrizes discursivas e seus ecos. Em outras palavras, 
através das crônicas e da interpretação do discurso de Cecília é possível entrever as 
diferentes concepções do que se pretendia para a nação na área da educação, e por 
quê: Quais os caminhos escolhidos para se atingir o ideal educacional concebido por 
esses grupos, como se definia esse ideal, quais as estratégias utilizadas por eles e, 

especialmente, em que se pautaram, o que diziam e a quem dirigiam os discursos que 
reivindicavam reformas nesse campo e afinal, aonde chegaram e o que conseguiram 
instaurar de fato no sistema educacional. Nesse sentido, a revolução de 30 não pode 
ser vista somente como um marco no sistema político brasileiro, mas como uma época 
efervescente em que o envolvimento dos diferentes personagens em busca de 

mudanças para o sistema educacional, pretendeu transformar o panorama nacional.

Consideramos, no entanto, que o trabalho a que nos propusemos representa um 
percurso bastante longo e passível de uma série de novas interpretações. Deixamos, 
sem dúvidas, muitas questões em aberto, não só por considerarmos importante abrir
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espaço para novas reflexões, mas também por reconhecermos nossos limites e os 

limites a que pretendíamos nos ater nesta pesquisa.

Dividimos este trabalho em três capítulos: No primeiro fazemos uma 
apresentação sintética das funções exercidas por Cecília Meireles educadora, 

esboçamos o ideal de escola a que se aspirava, usando como referência o modelo de 
escola tradicional que se criticava, e reconstituímos uma pequena parte do trajeto 

percorrido pelos grupos envolvidos na formulação de novas políticas para a educação 
até a publicação do Manifesto dos Pioneiros.

No segundo capítulo, concentramo-nos na atuação de Cecília e de outros 

personagens na imprensa junto a projetos sociais e políticos da década de 30, 

especialmente os que discutiam questões de educação e a filosofia da Escola Nova.

No terceiro capítulo abordamos a colaboração de Cecília Meireles na Revista 

Festa, o ensino da arte, a importância dessa disciplina para os teóricos da Escola Nova 
e, especialmente a importância da educação estética na ótica de Cecília.

As fontes privilegiadas para essa pesquisa, foram as crônicas publicadas no 
Diário de Noticias, na coluna Comentário, no período de 1930 a 1933, reunidas em 

cinco volumes, sob o planejamento editorial do Professor Leodegário A. de Azevedo 
Filho, publicadas no ano 2001 pela Editora Nova Fronteira e pela Fundação Biblioteca 
Nacional, a Página de Educação desse jornal, a tese apresentada por Cecília em 

concurso para a cadeira de literatura da Escola Normal do Distrito Federal em 1929, 
intitulada O Espírito Victorioso e a correspondência entre Cecília Meireles e Fernando 
de Azevedo. O trabalho utilizou-se também de outros documentos que consideramos 
essenciais para a compreensão do período e da constituição do grupo pioneiro, tais 
como: as obras de Fernando de Azevedo A Cultura Brasileira, A Educação entre dois 

mundos: Problemas, Perspectivas e Orientações, Figuras do Meu Convívio, História da 
minha vida e a obra de Carlos Lacerda Depoimentos.

Uma das grandes questões que se coloca para o pesquisador quando está 
desenvolvendo um trabalho diz respeito ao tratamento do corpus documental. Quais 
serão a metodologia e a fundamentação teórica que melhor o auxiliarão a abordar o seu 
objeto, sustentar seu trabalho e relatar seus resultados?
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Isso não é uma tarefa fácil, principalmente quando se trabalha numa perspectiva 

histórica, o que equivale a dizer passível de uma série de variantes interpretativas, 
muitas vezes conflitantes. Nesses casos, a relação íntima com o corpus estabelece 

quase que naturalmente caminhos possíveis para que o pesquisador possa encontrar a 

melhor forma de abordagem em relação ao seu objeto de pesquisa sem lhe tirar suas 
especificidades.

Neste trabalho em particular, considerando que nos utilizamos de vários 
elementos presentes na interpretação do discurso de Cecília Meireles na sua coluna 
Comentários, encontramos na Análise do Discurso12, especialmente nas obras de Eni 
Puccinelli Orlandi, a ferramenta que melhor atende aos nossos objetivos. Isto porque 

trabalhamos com textos que não foram produzidos aleatoriamente: existe uma relação 

de exterioridade que obedece a uma lógica própria daquele momento histórico e este é 

o aspecto fundamental do trabalho.
A Análise do Discurso, doravante AD, considera como primordiais as condições 

de produção do discurso. Tem necessidade de explicar as relações do sujeito com o 
mundo que o cerca, em que contexto histórico-social ele está inserido, como se 

processa a sua articulação com as formações ideológicas. A afirmação fundamental 
para a AD é que o discurso materializa a ideologia. Nesse sentido, constitui-se num 
lugar teórico em que se pode observar a relação da língua com a ideologia, a 

articulação da língua com a história e especialmente a constituição histórica dos 
sentidos e dos sujeitos. São estas as principais características da AD que nos 

interessam.

12 Optamos pelo diálogo com a Análise do Discurso de linha francesa, porque esta linha rompe com a 
análise da frase e passa para a análise do texto. Isto implica numa mudança do objeto de estudo da 
linguagem. Enquanto na linha americana não se fala do significado do texto, mas apenas se determina 
como são organizados os elementos que o constituem, a linha francesa reza que, para se analisar um 
texto, é preciso uma mudança de terreno. Essa ruptura metodológica nasceu da idéia de que o estudo da 
significação é fundamental e supõe a intervenção de conceitos que fazem parte da reflexão sobre as 
formações sociais, ideologia e condições sócio-históricas de produção. Essa noção de discurso enquanto 
processo em que o lingüístico e o social se articulam é a que nos interessa.
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A noção de sujeito13 aqui utilizada deriva da idéia de que o acontecimento do 

significante no homem possibilita o deslocamento da noção de homem para a noção de 
sujeito. Ao construir um texto, o sujeito se constitui como autor. A autoria, segundo 
Orlandi, é o lugar onde se constrói imaginariamente a unidade do sujeito e é também 
onde se realiza o seu projeto totalizante14.

O sujeito é múltiplo, porque atravessa e é atravessado por vários discursos, ele 

não se relaciona mecanicamente com a ordem social de que faz parte. Nesse sentido 
não é o sujeito em si que se apreende no discurso - embora os processos discursivos 

tenham sua origem no sujeito e sejam por ele marcados - mas o sujeito que é 
constituído socialmente. Da mesma forma, as palavras podem adquirir sentidos outros 

segundo as posições ideológicas daqueles que as empregam. Assim, recebem os 

sentidos da formação discursiva nas quais são produzidas. Por sua vez, a formação 

discursiva é o lugar da constituição do sentido e da identificação do sujeito.
Nessa perspectiva, Cecília Meireles se tornou sujeito da história. Ao dirigir a 

Página de Educação e escrever a coluna diária Comentários, teve a seu dispor um 
excelente recurso para divulgar os pressupostos da Escola Nova. Seus discursos dizem 

respeito a um ideal de educação que o grupo pioneiro, do qual ela fazia parte, defendia. 
Essa série de artigos que foi produzida ao longo dos três anos em que Cecília esteve à 
frente da Página de Educação, permite "gestos de interpretação" não somente quanto à 
questão ideológica da Escola Nova, mas também quanto aos lugares ocupados pelos 
diferentes sujeitos, naquele momento específico. Não são somente Cecília, a Escola 

Nova e o grupo dos Pioneiros que se encontram nesses textos. Todo um cortejo de 
diferentes personagens passeia pelas entrelinhas, constrói sentidos, produz memórias. 

Como diz Orlandi "analisar os discursos significa refletir sobre a construção dos lugares 

de interpretação do país na relação com a vida intelectual, porque é através dos

13 Para Althusser o sujeito é o sujeito da ideologia. Para Foucault, ser sujeito é ocupar uma posição 
enquanto enunciador. Pêcheux se colocou entre o "sujeito da linguagem" e o "sujeito da ideologia", 
reelaborando o conceito de formação discursiva e relacionando o discurso às suas condições de 
produção.
U ORLANDI, Eni et al. Sujeito e Texto. São Paulo: EDUC, 1988.
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discursos que vamos encontrar nosso processo de identificação"15. Para nós, esses 

lugares, esses sentidos e essas memórias, justificam plenamente a pesquisa. Não é um 

sujeito ideal e abstrato que evocamos aqui, mas um sujeito concreto, histórico, porta- 
voz de um amplo discurso social, que traduziu através de seus Comentários o modelo 

educacional que o grupo denominado Pioneiros da Escola Nova, perseguiu na década 
de 30.

Também consideramos importante a utilização de um outro referencial teórico 

que nos proporcionará embasamento para discutir o papel dos intelectuais na 
configuração da sociedade. Optamos pela obra de Antonio Gramsci Cadernos do 
Cárcere, por entendermos que a sua concepção de intelectual inserido em projetos 

formativos alinha-se à nossa proposta. Na obra citada, Gramsci afirma que o não- 
intelectual não existe, ou seja, todas as funções profissionais são, em certa medida, 

funções intelectuais. O que vai diferenciar uma atividade intelectual típica tal como 
concebemos hoje, é o grau de inserção desses indivíduos na conformação da 

sociedade, no envolvimento estreito com a organização social e na capacidade de 
direção dentro do grupo do qual fazem parte.

Gramsci defendeu a idéia de que o intelectual é orgânico na medida em que 
participa ativamente da direção e da organização de projetos culturais que visam 
intervir sobre o modo de vida e o processo de formação sociais; compartilha os 

problemas da sociedade e tenta interpretá-los. Em outras palavras, o intelectual 
orgânico é aquele que faz parte de um grupo, relaciona-se com aqueles a quem 

representa, elabora, difunde novas ideologias e novas concepções de mundo, busca 
meios de tornar hegemônica a ideologia do grupo no qual se insere, exatamente o que 
fez Cecília Meireles em relação à ideologia da Escola Nova e do Grupo Pioneiro, 
tornando-se o elo de ligação entre o grupo e a sociedade que se pretendia atingir. Esta 

é a concepção de intelectual que utilizamos nesse trabalho.

15 ORLANDI, Eni. Discurso fundador - a formação do país e a construção da identidade nacional. 
Campinas, SP: Pontes, 2001.
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1. CECÍLIA MEIRELES: POETA, JORNALISTA, PROFESSORA E 
SIGNATÁRIA

1.1. Os Arquitetos da Educação.

É natural que haja entre educação e poesia uma assonância
completa, uma vez que ambas são a própria ansiedade de
representar a vida: uma, imaginando-a, outra procurando 
cumpri-la, uma anunciando-a, outra fixando-a em 
realidade.16

Construir dispositivos que possibilitem a interpretação de discursos exige que se 
considere o sujeito e a maneira como ele se constituiu e como se identificou ante a 

sociedade e aos fatos que passaram a ser referência para a história. Como afirma
Cerruti "Partindo dos indivíduos, recompondo-lhes o percurso social e tentando

reconstituir-lhes as escolhas, o pesquisador se interroga sobre a experiência deles e, 
por conseguinte, sobre o modo de formação de sua identidade social"17.

O lugar ocupado por Cecília Meireles no Movimento pela Escola Nova, 
especialmente durante os três anos que se seguiram à Revolução de 30, foi 
privilegiado, na medida em que lhe permitiu uma visão bastante alargada do panorama, 

muitas vezes conflitante, que se desenrolou nos meios intelectuais e políticos daquela 
década. Permitiu-lhe, sobretudo, reproduzir as várias vozes que lutaram por mudanças 
significativas para a escola. E é através da voz dela própria que procuramos encontrar 
essas outras vozes. É através das suas crônicas que vamos buscar os sujeitos que se 
envolveram nessa empreitada com o intuito, talvez pretensioso, de construir uma nação 
educada e livre, cujos sonhos tornaram-se projetos e cujos projetos transformaram-se 
em ações.

16 MEIRELES, Cecília. Folclore e Educação. Rio de Janeiro, Diário de Notícias, 30 de julho de 1932.
17 CERUTTI, Simona. A construção das categorias sociais. In: BOUTIER, J.; JULIA, D. (Org). Passados 
recompostos. Rio de Janeiro: Editora UFRJ: Editora FGV, 1998, p.240. Grifo da autora.
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Falar das atividades militantes de Cecília pode lançar uma luz sobre as razões 

que levaram-na a propagar a filosofia da Escola Nova e a integrar o Movimento dos 
Pioneiros. Pelos seus Comentários conseguimos identificar os principais intelectuais 

que, de certa maneira, forneceram suporte teórico e filosófico ao árduo trabalho de 
Cecília no Diário de Notícias.

Os teóricos, intelectuais e pensadores que aqui enumeraremos não representam 

a totalidade de suas leituras, mas optamos por privilegiar somente aqueles mais citados 
nas suas crônicas. No âmbito da educação, Cecília referiu-se a intelectuais de 

diferentes tradições culturais e teóricas, como John Dewey e Kilpátric, de Chicago; de 
Genebra, Edouard Claparéde - fundador do Instituto Jean Jacques Russeau naquela 

cidade -, Pierre Bovet, Adolphe Ferriére e Pestalozzi; os franceses Flaubert, Baudelaire, 

Durkheim, Montaigne e Russeau; Ovide Decroly, belga; a italiana Maria Montessori e, 
da Alemanha, Frõebel, Herbart e George Kerschensteiner. Também esteve presente 
nos Comentários Jean Piaget, cuja obra La representation du mond chez l ’enfant 

mereceu destaque na Página de Educação no dia 2 de janeiro de 1931 e nos dias 

seguintes, nos quais o restante dessa obra foi publicado. No dia 15 e 16 de outubro de 

1930 o título da Página foi Ensaio de uma caracterização psicológica geral da 
adolescência de Eduardo Spranger.

Outros intelectuais como: Oswald Spengler, Artus Perrelet, Ellen Key, Constâncio 
C. Vigil, Pierre Benoit, Mahatma Gandhi e seus escritos sobre a educação hindu, são 
freqüentes em suas crônicas. Nos casos de Mme Artus Perrelet e Claparéde, a ligação 

entre eles e Cecília foi além das leituras. Claparéde esteve no Rio de Janeiro em 1930, 
sob os auspícios da ABE e foi entrevistado pela cronista. Essa entrevista foi publicada 
na Página de Educação. Mme. Perrelet foi contratada pelo governo mineiro para 
ministrar conferências e cursos. Esteve no Rio em 1931 e naquela oportunidade 
ministrou um curso na Escola de Belas-Artes, para professores. Alguns dos assuntos 

tratados entre ela e Cecília estão contemplados na Página e nos Comentários.
Suas leituras nos diferentes campos do conhecimento abrangeram, entre outros, 

Nietzsche, Tolstoi, Cícero, Diógenes, Aristóteles, Platão e Esopo. Pelas características 
de sua personalidade e pela sua relação íntima com a literatura, somos tentados a
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imaginar que os poetas, romancistas e escritores de um modo geral teriam sido mais 

freqüentemente citados. De fato, um grupo bastante expressivo deles esteve presente 
nas linhas que compõe os seus Comentários. No entanto, o seu número não é 
significativamente maior que o de intelectuais de outras áreas. Escritores como Máximo 

Gorki, Henrik Ibsen, Renee Odic Kintez, Mukerjee, Bernard Shaw, Julien Luchaire, 
Alfonso Reyes, Panailt Istrati, Stefan Zweig, Julio Verne, Lafcadio Hearn, Selma 

Lagerlof, os irmãos Grimm, Andersen, Charles Perrault e Erich Maria Remarque, 
aparecem algumas vezes ao lado dos poetas estrangeiros18 preferidos por Cecília. Sem 
dúvida, os orientais foram seus grandes inspiradores: Khalil Gibran, Firdusi, Hafiz, 
Saadi e, especialmente, Rabindranath Tagore, por quem Cecília não escondeu sua 

predileção. Nem por isso Gabriela Mistral, poeta e amiga, Walt Withman, Pierre de 

Ronsard, Costis Palamas, Rainer Maria Rilke e os épicos folclóricos, como o finlandês 

Kalevala19, foram menos prestigiados.
E, quando Cecília faz um paralelo entre a vida cotidiana do homem e a porção de 

sonho, que talvez lhe falte, reúne uma parte dessa plêiade:

(...) O educador, ser de inquietudes, que a todo instante sonda as suas possibilidades de ação, 
comove-se com a incerteza da definição humana: que somos nós afinal, - criaturas de um mundo 
concreto, de ambições suscetíveis de se conterem num limitado plano? criaturas de exorbitância, 
transpondo sempre fronteiras para territórios cada vez mais incríveis? ou criaturas de ansiedade, 
de concentração e de distância, de tímidas tentativas humildes e arrebatadores anelos para 
alturas inexprimíveis? criaturas que se contêm na aceitação do possível precário, compensando- 
se com a sua própria transfiguração num permanente e sobre-humano impossível? Isso é o 
trabalho da psicologia, que a intuição dos homens atentos vai adivinhando pouco a pouco (...) 
Fiquei pensando isso, depois de reler agora As doze palavras do tzigano, de Costis Palamas, 
esse admirável poeta grego, que reúne a doçura de Tagore às luzes profundas de Khalil Gibran, 
que une ao ímpeto de Walt Withman o langor e o colorido persa de Firdusi, de Hafiz, de Saadi; e 
que transporta em seus versos a cadência das antigas sagas, recoberta de um véu de sugestões 
e perfumes que a todo instante faz pensar em Rainer Maria Rilke (...) Talvez a vida prática não 
satisfaça ao homem. É menos talvez pelo que propriamente representa de limitado e 
convencional, como pela ausência de liberdade que jaz em todo convencionalismo e limitação. É 
o sonho que liberta. De tudo: do mundo, dos outros, de nós. É necessário crer no sonho. É salvá- 
lo sempre. Para nos salvarmos. (...).20

18 Os poetas nacionais e os portugueses como Camões, foram estudados por Cecília Meireles em sua 
tese, O Espírito Vitorioso, partindo de Gregório de Mattos e os seiscentistas até o simbolismo de Cruz e 
Souza.
19 Cecília publicou uma de suas crônicas inspirada e nomeada por Veinemoinen, o velho sábio do 
Kalevala, fazendo uma ilação entre o sofrimento do herói, que criara um instrumento que os homens se 
mostraram incapazes de tocar e os esforços daqueles que lutavam pela renovação educacional no Brasil.
20 MEIRELES, Cecília. Vida pratica. 06/07/1932.
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As atividades exercidas por Cecília Meireles, no entanto, vão além da poesia e 

do jornalismo engajado21. Cecília educadora22 exerceu o magistério como professora 

nos três níveis de ensino, foi diretora de escola pública, escreveu peças para teatro e 

livros infantis, alguns inclusive adotados como livro didático23 organizou e dirigiu com 

Anísio Teixeira, então Diretor Geral da Instrução da Prefeitura do Rio de Janeiro24, um 
dos projetos mais significativos da sua reforma, a primeira biblioteca pública infantil do 

Rio de Janeiro, o Pavilhão Mourisco, inaugurada em 1934.

Organizar uma biblioteca não é tarefa simples. Mesmo para educadores 
conscientes da importância dos livros na formação intelectiva dos futuros usuários, é 
preciso considerar os efeitos que determinadas leituras podem produzir na criança e no 

adolescente. Além disso, a seleção de livros especializados exige um certo grau de 

conhecimento não só das obras, mas também da preferência dos leitores e da 

disponibilidade desse tipo de material no mercado.
Em sua crônica de 28 de julho de 1930, Cecília demonstra a dificuldade que esta 

tarefa pode representar:

Pensar em organizar criteriosamente uma biblioteca infantil é ter de lutar, desde logo, com uma 
dificuldade que inutiliza esse bom propósito: a falta de livros para crianças entre nós.
Que haja livros publicados com o fim de servir a infância (ou de explorar a venda às escolas) 
todos nós sabemos. Mas, que esses livros atinjam o fim a que se destinam é coisa muito 
diferente e contestável. Muita gente pensa que escrever para a infância é das coisas mais fáceis. 
Que os leitores são pouco exigentes; que não é preciso ter "estilo" (...) Há também os partidários 
das narrativas fantásticas, para quem as crianças são uma espécie de gente desvairada, que se 
alimenta de proezas incríveis, de aparições, de golpes de audácia e de crueldade. (...) Ambos 
esses extremos são ridículos. Simplicidade não quer dizer banalidade.
(...) Pode-se fazer um livro extremamente simples - porque há que atender aos recursos 
limitados de vocabulário, de primeira idade - mas repleto, ao mesmo tempo, desse aroma de

21 Optamos por sintetizar as atividades exercidas por Cecília Meireles relativas a projetos ligados à 
educação e à cultura, para manter o recorte metodológico a que nos propusemos neste trabalho. Para 
obter-se maiores informações, recomendamos consultar NEVES, M.S.; LÔBO, Y.L.; MIGNOT, A.C.V. 
Cecília Meireles: a poética da educação. Rio de Janeiro: Ed.PUC-Rio: Loyola, 2001.
22 Diferentemente da maioria dos intelectuais da sua época, a formação de Cecília se deu exclusivamente 
em escolas públicas.
23 Trata-se de Criança meu amor, e Rute e Alberto resolveram ser turistas. O primeiro foi publicado em 
1924 e adotado pela Diretoria Geral da Instrução Pública do Distrito Federal, aprovado também pelo 
Conselho Superior de Ensino de Minas Gerais e Pernambuco. O segundo foi adotado pelas escolas 
públicas para o ensino de Ciências Sociais do 3° ano elementar. Esse livro foi adaptado para o ensino da 
língua portuguesa em Boston, em 1945.
24 Cf. NUNES, Clarice. Anísio Teixeira: a Poesia da ação. Bragança Paulista, SP: EDUSF, 2000, p.227. 
Anísio Teixeira assumiu o cargo de Diretor-Geral da Instrução em 15 de outubro de 1931, sucedendo a 
Carneiro Leão e Fernando de Azevedo.
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poesia que devia ser alimento contínuo da infância. (...) Além disso, o livro infantil deve ter um 
aspecto gráfico perfeitamente educativo, isto é, capaz de estimular todas as faculdades do leitor; 
porque a ilustração não serve apenas para reproduzir o que lá vem escrito25...

A importância do livro para a pedagogia da Escola Nova26 estava ancorada em 

dois pressupostos principais. Por um lado, as maneiras de utilizá-lo deveriam estar 
dentro dos padrões dos métodos ativos27 de ensino, o mais distante possível da 
memorização aplicada pela escola tradicional. De outro, o livro não deveria ser utilizado 
indiscriminadamente como recurso didático; a leitura deveria conduzir o leitor à reflexão 
e à pesquisa.

Estava evidente que os renovadores pretendiam a função do livro re-significada, 
tornando-o um elemento eficaz na formação intelectual dos educandos. Deduz-se, por 
extensão, que as bibliotecas também deveriam estar em conformidade com essa 
postura, ou seja, serem criadas, ampliadas, remodeladas dentro dos padrões da 

filosofia praticada pela Escola Nova. Claro indício dessa visão foi a atitude magnânima 
de Anísio Teixeira, quando nomeado professor do Instituto de Educação: "O Dr. Anísio 

Teixeira, tendo sido nomeado professor do Instituto de Educação, acaba de declinar 
dos honorários correspondentes, enquanto, conjuntamente, permanecer como Diretor 
Geral da Instrução, solicitando, ao mesmo tempo, ao interventor, seja essa verba 
aplicada na organização da biblioteca daquele instituto"28.

Sabe-se, pelas crônicas de Cecília, que algumas das críticas à Escola Nova 
referiam-se à importância facultada aos livros "uma das primeiras novidades surgidas e 

provenientes da má interpretação da Escola Nova foi a hipótese de ser o livro objeto 
dispensável, desnecessário, talvez inútil e quem sabe até pernicioso"29. Essa má 

interpretação se deveu principalmente às críticas formuladas pela Escola Nova ao livro-

25 MEIRELES, Cecília. Literatura infantil [I], 28/07/1930.
26 Rousseau e Pestalozzi condenaram o uso indiscriminado do livro. Dewey por sua vez, asseverava que 
a leitura deveria ser um alimento intelectual, capaz de levar à pesquisa e à reflexão. VIDAL, Diana 
Gonçalves. Práticas de leitura na escola brasileira dos anos 1920 e 1930. In; FARIA FILHO, Luciano 
Mendes Et Al. Modos de ler formas de escrever. Belo Horizonte: Autêntica, 1998.
27 Ensino ativo é uma expressão de Claparéde: 'Toda reação que corresponde a uma necessidade, que 
tem origem num interesse suscitado no próprio indivíduo que atua". Citado por Lourenço Filho, Introdução 
ao estudo da Escola Nova. Ed. Melhoramentos, p.62.
28 MEIRELES, Cecília. Uma Atitude e um Reflexo. Crônicas de educação, 7/12/1932, p.261.
29 Idem.
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texto, às leituras orais, ao livro mal produzido e desinteressante e, especialmente, ao 

livro processado, cuja leitura não conduzisse à reflexão, nem levasse a novas leituras.

Para conhecer as preferências dos futuros leitores e compor o acervo dessa 
biblioteca, Cecília Meireles fez um Inquérito30 de Leituras Infantis, elaborando um 

questionário que foi respondido por 1387 crianças entre meninos e meninas de 7 a 14 
anos, oriundos de 24 escolas, representando 19 distritos escolares, cujos dados foram 

posteriormente publicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais31.

A biblioteca caracterizou-se por ser uma iniciativa fora dos padrões da época. 
Esse Centro de Cultura Infantil, como Cecília preferia chamá-lo, foi idealizado para ser 

um espaço de preservação e estudo da cultura brasileira, não simplesmente um lugar 

onde os livros seriam catalogados e distribuídos metodicamente nas estantes. Na 

verdade, o Pavilhão Mourisco acabou fazendo parte do projeto de remodelação da 
cidade, uma construção neopersa, projetada por Burnier, cujo interior era decorado por 

murais de autoria do artista plástico Fernando Correia Dias, marido de Cecília, 
reproduzindo os cenários das Mil e Uma Noites. Essa sofisticação artística aumentava 

ainda mais o interesse dos freqüentadores pelo pavilhão32.
Àquela biblioteca as crianças iam sozinhas, numa época em que não era 

permitido o ingresso de crianças desacompanhadas dos pais em bibliotecas33 e tinham 
a seu dispor 9 seções: a biblioteca propriamente dita, as seções de gravuras com uma 
documentação gráfica do Brasil, de cartografia, de recortes com álbuns versando sobre 
vários temas, de filatelia e numismática, de música e cinema, de atividades artísticas 
como canto, arte dramática, etc., de propaganda e publicidade - responsável por 
estabelecer contato entre bibliotecas, escolas e a comunidade em geral, além de emitir 
boletim mensal com as atividades do mês e a previsão para o mês seguinte - e a nona

30 Esse Inquérito, que ficou ao encargo de Cecília Meireles, foi produzido sob os auspícios do 
Departamento de Educação do Distrito Federal, na época em que seu Diretor Geral era Anísio Teixeira. O 
resultado dessa pesquisa de Cecília foi publicado em 1934 pela Oficina Gráfica do Departamento de 
Educação sob o título: Leituras Infantis, no fomato 16x23, com 86 páginas.
31 PIMENTA, Jussara. Leitura e encantamento: a biblioteca infantil do Pavilhão Mourisco. In: NEVES, 
Margarida de Souza (org.). Cecília Meireles: a poética da educação. Rio de Janeiro: PUC-Rio:Loyola, 
2001, p. 109.
32 Idem, p. 111.
33 Jornal do Brasil, 1934.
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seção, de observação e pesquisa. O objetivo dessa seção era realizar trabalhos de 

investigação pedagógica, não só para cumprir determinação do Departamento de 

Educação, como também para fazer levantamentos diários da preferência de leitura das 
crianças freqüentadoras. Infelizmente em 1937, após a demissão de Anísio, a biblioteca 

foi invadida pelo interventor do Distrito Federal e fechada, sob a alegação de 

propensões comunistas34.

Ainda no ano da inauguração do Pavilhão Mourisco, Cecília Meireles viajou para 
Portugal para realizar várias conferências. Nessa ocasião abordou, entre outros temas 
as Reformas de Fernando de Azevedo, as publicações relativas à administração de 
Anísio Teixeira e a fundação do Centro de Cultura - conferências essas que foram 

divulgadas pelos jornais portugueses e por um periódico da Universidade de Coimbra. 

Essas publicações dalém-mar foram uma maneira de propalar a atenção dada à 

educação pelos intelectuais educadores que as promoveram.
Como intelectual sempre envolvida nas questões educacionais, percebeu a 

importância do movimento folclórico como manifestação cultural e educacional de um 
povo, publicando em sua coluna diária Professores e Estudantes, do jornal carioca A 

Manhã (1941 a 1943), muitos artigos atinentes ao folclore. A partir do ano de 1926, 

Cecília realizou estudos sobre rituais, indumentária e ritmos das culturas afro- 

brasileiras, que além do texto continham diversos desenhos e aquarelas de sua autoria. 

Em 18 de abril de 1933 a autora levou a público uma série significativa deles, reunidos 
numa exposição inaugurada na sede da Pró-Arte, no Rio de Janeiro. Essa exposição foi 

enormemente noticiada pelos jornais cariocas.
Em 1934, quando da sua viagem a Portugal, uma das conferências realizadas, 

tinha como tema o folclore negro no Brasil e foi ilustrada com uma exposição dos seus 
desenhos. Essa conferência recebeu o título de Batuque, Samba e Macumba e a 
própria autora informou que: "As rápidas palavras desta conferência destinam-se a 
servir de legenda aos desenhos aqui expostos em que se encontra fixado o ritmo do

34 A alegada propensão comunista se refere à obra de Mark Twain, As aventuras de Tom Sawyer, que a 
biblioteca possuía. Ver PIMENTA, Jussara. Leitura e encantamento: a biblioteca infantil do Pavilhão 
Mourisco. In: NEVES, Margarida de Souza (org.). Cecília Meireles: a poética da educação. Rio de 
Janeiro: PUC-Rio:Loyola, 2001, p. 114.
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batuque, do samba e da macumba - e a indumentária característica da 'baiana' do 

nosso carnaval"35. Um ano mais tarde essa conferência e essa exposição foram 
publicadas em separata da revista Mundo Português, ilustrada por alguns dos 

desenhos de Cecília, reproduzidos em preto-e-branco36. Esse material foi compilado e 

publicado em 1983, ou seja, 19 anos após sua morte, com o mesmo título da 
Conferência em Portugal.

Ainda que a atenção de Cecília Meireles para com as diferentes expressões 
culturais tenha sido demonstrada já no ano de 1926, sua participação no Movimento 

Folclórico Brasileiro foi mais ativa no período pós-segunda guerra mundial, quando 
integrou a Comissão Nacional de Folclore, instaurada em 1947.

Terminada a segunda guerra mundial, foi criada a UNESCO. Essa organização 
pautava-se especialmente no respeito aos direitos humanos, na educação para a paz, 

na solidariedade e na tolerância. As trocas quase sempre desiguais entre culturas 
resultaram muitas vezes na morte da cultura subordinada, desrespeitando não só as 

diversidades, mas os direitos humanos. A limpeza étnica promovida pelo III Reich 
durante a segunda guerra, estarreceu o mundo e foi o pior exemplo do que pode 

acontecer quando uma nação tenta sobrepor sua pretensa superioridade racial e 
cultural a outros povos. Nesse sentido, as nações foram conclamadas a unirem-se para 
concentrar esforços e evitar que intolerâncias de qualquer natureza - especialmente 

culturais, religiosas e raciais - fossem novamente pretexto para confrontos e, 

conseqüentemente, genocídios. Entre esses esforços, o principal talvez tenha sido o 
incentivo dado - e recomendado - pela UNESCO em mostrar as diferenças culturais 
através do folclore. Assim, o Movimento Folclórico ganhou destaque não só no Brasil, 
mas em todos os paises membros daquela organização. Foi, portanto, uma questão 
fundamental que se colocou para a educação: respeitar e compreender as diversidades 

culturais.

35 TEIXEIRA, Alexandre Carlos. Nota da Edição. In.MEIRELES, Cecília. Batuque, samba e macumba 
Estudos de gesto e de ritmo 1926-1934. 2a ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
36 Idem.
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Mesmo antes da criação da UNESCO e da valorização do folclore, Cecília 

Meireles já tornava publico o seu conceito de paz e de respeito à cultura pelas vias da 
educação:

Para que o mundo firmasse um compromisso de paz, seria necessário, primeiro, que os homens 
se sentissem unidos por uma inspiração gerai de amor. Para que esse amor, porém, possa, por 
sua vez, existir, mister se faz uma expansão de conhecimento que torne familiares todas as 
coisas que ainda estejam sendo obscuras ou incompreensíveis, e de cuja desconfiança e temor 
podem nascer esses desequilíbrios que custam o preço das guerras e marcam sombriamente a 
longa marcha da humanidade (...) A arte, a ciência, a filosofia, o misticismo, podem conduzir a 
essa conquista de uma visão justa e larga, favorável à esperança de dias mais perfeitos e 
seguros (...) Mais, porém, do que tudo isso, a educação pode trabalhar por um resultado assim: 
porque sem se inclinar apenas por um caminho, ela possui maior riqueza de oportunidades, e, 
por se dirigir simultaneamente a todos, prepara simultaneamente, por múltiplos processos, os 
próprios elementos de que vai ser construído o mundo que se espera37.

A postura de Cecília em relação aos problemas de ordem educacional, social e 
moral nos parece bastante clara. Seu discurso se mostra coerente com a ideologia por 

ela defendida. No entanto, algumas questões nos inquietam e nos levam a formular e, 
na medida do possível, procurar as respostas para essas indagações: Como, e em que 

momento, Cecília identificou-se com os ideais do Movimento pela Escola Nova? Que 

crenças levaram-na a lutar tão ferrenhamente pelas questões educacionais, a ponto de 
expor publicamente sua ideologia e sua imagem nas páginas de um jornal importante 
como foi o Diário de Notícias na década de 30?

Reconhecemos, entretanto, que a história é intrinsecamente um campo minado. 

Como nos diz Ginzburg, “o conhecimento histórico é indireto, indiciário e conjetural"38. 
Para algumas das nossas questões é possível intuir as respostas, fazendo o exercício 
de análise das suas crônicas e do teor da correspondência trocada com Fernando de 
Azevedo39. Para outras, talvez nunca as tenhamos, a não ser em forma de conjecturas.

Muito tempo depois de ter dirigido a Página de Educação e de ter produzido os 
Comentários no sentido de mobilizar a opinião pública em favor da legitimação das 

propostas que o Grupo dos Pioneiros capitaneava, Cecília Meireles define sua 
passagem pelo jornalismo:

MEIRELES, Cecília. A paz pela educação. 11/08/1932.
38 GINZBURG, Cario. Sinais: raízes de um paradigma indiciário. In: Mitos, emblemas e sinais. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1989, p. 157.
39 Coleção Fernando de Azevedo, São Paulo: Arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros da USP.
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A minha atividade na imprensa é muito antiga e em vários setores. Reputo a mais importante a 
que exerci entre os anos de 1930 e 34, no Diário de Notícias e depois em A Nação, porque aí tive 
a ocasião de servir às idéias de melhoramento do homem brasileiro pela compreensão mais séria 
da educação, atendendo a todos os problemas que o afligem, como as soluções que um plano 
geral de educação comporta. Naquele tempo, chegou-se a pensar com entusiasmo nessas 
coisas. Acreditei tanto numa possibilidade generosa e sincera de educar para a vida, para o 
trabalho, para uma felicidade humana maior que me dediquei completamente a propagar o que 
pensavam e desejavam (e até certo ponto tentaram fazer) os que, por essa ocasião se ocupavam 
do assunto. Apesar de muitas desilusões continuo a acreditar nisso40.

Segundo Orlandi, não há sentido sem interpretação. Esta interpretação se 

apresenta em dois níveis: a do analista e a do sujeito da linguagem41 e nossa missão é 
compreender como o texto funciona, como produz sentidos, que interpretações estão 

inscritas no sujeito do discurso, já que os indícios vão, necessariamente, ser 

encontrados no próprio texto. Nesse sentido, Cecília deixa muitos indícios do que 

significou a função jornalística para a professora com alma de poeta, mas é na sua tese 
O Espírito Vitorioso que a sua crença no poder da educação e nas virtudes da Escola 

Nova, se mostra de maneira ainda mais conclusiva:

Percorre toda terra um vento de renovação, que unanimemente se reflete em cada gesto 
sensível -  arte, ciência, filosofia ou religião. O interesse revelado agora pelo problema da 
formação do indivíduo, isto é, pela ciência da Educação, que tem na Escola Nova a sua 
conquista mais pura, é um resultado de todas essas reações, que o estudo da literatura tão 
claramente revela. Ninguém inventa coisas. Há momentos em que aparecem coisas diferentes; e 
indivíduos mediante os quais se fazem esses aparecimentos. Mas as causas determinantes 
dessas mudanças não residem no capricho de uma criatura, nem no seu gênio. São a resposta 
de muitas interrogações demoradas, que amarguraram gerações e gerações. Esta fase de 
generalizada espiritualidade, de desejo veemente e deslimitado de transmitir a todas as criaturas 
o sentido de beleza que os homens descobriram na vida, encontra a sua forma de realização 
mais direta, na educação, que, operando sobre a criança, vai preparando insensivelmente, e 
antecipadamente, os futuros conjuntos humanos, isentando-os da repetição de muitos erros 
amargamente combatidos e nem sempre devidamente extintos.
Que mestres excepcionais terão de ser os de agora, e do futuro, para sentirem na sua obra uma 
significação tão vasta de eternidade, agindo sobre o sutil e sagrado elemento que é a alma de 
cada um de seus discípulos!
E se não tiverem o denodo de se adaptar à visão da obra que os espera, fracassará por sua 
culpa a grande esperança destes tempos, esperança de regeneração, de trabalho, de liberdade 
e união fraternal de todas as raças e todos os povos42.

Ou, como ela mesma afirmou: 'Tudo, em suma, é sempre uma questão de 
educação”.43

40 MIGNOT, Ana Chrystina Venãncio. Antes da despedida: editando em debate. In: NEVES, Margarida de 
Souza (org.). Cecília Meireles: a poética da educação. Rio de Janeiro: PUC-Rio: Loyola, 2001, p. 150.
41 ORLANDI, Eni P. et al. Sujeito e Texto. São Paulo: EDUC, 1988.
42 MEIRELES, Cecília, o Espírito Vitorioso, p.125-126.
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1.2. Modelo de Escola Sonhada

Para compreender o sentido de escola ideal e da educação a que se aspirava 
nas décadas de 20 e 30, é necessário refletir, antes, sobre o modelo de escola 

considerado obsoleto aos olhos dos grupos que reivindicavam mudanças. É preciso 
buscar elementos que revelem como era interpretada a educação brasileira de acordo 

com aquela visão. Em que momento da nossa história e sob quais pressupostos se 
inscrevem as premissas de obsolescência do sistema educacional brasileiro? Quais os 

efeitos atribuídos a um sistema considerado ineficiente no desenvolvimento do povo 
enquanto indivíduo e, principalmente, enquanto nação?

Temos como hipótese que, para boa parte da intelectualidade da década de 30, 

a educação era vista como um problema político44. Para Cecília, assim como para 

Anísio Teixeira, a função educacional deveria ser a base para a organização do 
Estado45. Nesse sentido, a revolução que prometera o reordenamento social e político 

para o país deveria, sem dúvidas, contemplar o que havia de mais significativo para as 
mudanças pretendidas por aquela intelectualidade: a Educação! No que diz respeito ao 

pensamento de Cecília Meireles em relação ao primado educacional, sua provável 
orientação teórica está postulada em alguns dos seus Comentários:

As provas de que a escola, desde muito, não vinham correspondendo àquilo que dela se 
esperava estão bem patentes na obra de todos os pedagogos, psicólogos, filósofos, sociólogos, 
que clamam por uma transformação educacional, movidos pelo mesmo espírito que anima as 
revoluções, e modifica os regimes. Nem poderia ser de outro modo, pois as revoluções trazem 
sempre uma novidade ideológica que lhes determina a origem, e as novidades ideológicas, 
representando sempre uma nova fisionomia da vida e do homem, têm como fator 
importantíssimo o processo educacional, situado na escola46.

43 MEIRELES, Cecília. Questão de Educação. 05/02/1932.
44 Entretanto, não acreditamos que tivesse havido unanimidade quanto a esta afirmativa. No caso do 
grupo pioneiro, Cecília e Anísio deixaram indícios nos seus discursos de que compartilhavam a idéia de 
que a educação estava ligada à ação política. Fernando de Azevedo, apesar de suas ações apontarem 
nesta direção, desvinculava a educação da ação política por considerar que àquela era um problema 
técnico e científico.
45 Nossa hipótese está fundamentada na formação cultural e intelectual de alguns dos componentes 
desse grupo. No caso de Cecília Meireles e Anísio Teixeira, seus discursos deixam marcas que parecem 
confirmá-la.
46 MEIRELES, Cecília. Escola para a criança. 22/11/1930.
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Após a proclamação da república a escola passou a ser interpretada como uma 
entidade imperativa porque, segundo a crença dos republicanos, só ela era capaz de 

desenvolver o sentimento de nacionalidade e de civismo responsáveis e necessários 
para a instauração plena do novo regime. Dessa evolução dependeria todo o destino da 

nação. Mas o que se viu logo de início, não sinalizou nessa direção. Na primeira 
Republica coube aos estados e aos municípios a administração da educação. Assim, o 

poder central delegava-lhes a tarefa de subsidiar e controlar o sistema escolar, 
isentando-se de responsabilidades quanto à universalização da educação. A forma 

encontrada para executar essa tarefa foi a instalação de colegiados municipais, 

responsáveis pela função de inspeção, mas não pela normatização do ensino. As 
pessoas selecionadas para desempenhar tais funções eram, na sua maioria, escolhidas 

por compromisso político e não por competência cognitiva, nem por afinamento com as 

questões educacionais47, evidenciando a falta de interesse por parte do governo em 
lidar com um sistema escolar deficitário e retrógrado.

Paschoal Lemme, em suas Memórias, comenta a situação escolar na Primeira 

República: "As poucas escolas existentes na cidade eram freqüentadas pelos filhos das 

famílias de classe média. Os ricos contratavam preceptores, geralmente estrangeiros, 
que ministravam aos filhos ensino em casa, ou mandavam a alguns poucos colégios 
particulares, leigos ou religiosos, funcionando nas principais capitais, em regime de 
internato ou semi-internato"48.

Lemme, sendo um educador de orientação marxista, observou o modelo de 

escolas que tínhamos no seu pior aspecto: o caráter excludente resultante de um 
número tão reduzido delas. Em época posterior e imbuída da filosofia da Escola Nova, 

Cecília demonstra uma visão um pouco mais humanística em relação às classes sociais 

e a escola para aquele momento:

A escola pública teve - e ainda tem - duas repercussões opostas na opinião popular: há os que a 
procuram e os que a repelem, os que a consideram à altura das suas necessidades e os que a

47 Embora desde 1910 tenham aparecido os primeiros indícios de preocupação com a educação, 
enquanto elemento essencial para a modernização do Brasil, foi somente nos anos 20 que o sistema 
educacional foi pensado com maior profundidade.
48 LEMME, Paschoal. Memórias. São Paulo: Cortez, 1988.
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colocam em situação inferior, e a repelem. De modo que o ensino, desigualmente ministrado, 
pública e particularmente, tem vindo formando, dentro de cada geração, duas classes definidas, 
antagônicas e quase inconciliáveis, cujos detalhes de composição podem escapar ao 
observador, mas que se caracterizam exteriormente pela denominação precária de pobres e 
ricos. É bem verdade que, de certo tempo a esta parte, oscilando as apreciações, e variando 
também os recursos de um de outro lado, a escola tem sido procurada por uma população mista 
de cujo vantajoso convívio resultará uma formação mais adequada do nosso povo. (...) Ora, 
parece detestável querer que a escola seja para uns ou para outros, exclusivamente. O 
preconceito das classes não deve ser abolido apenas de cima para baixo, mas também de baixo 
para cima. Seria lamentável que, procurando vencer uma situação de prerrogativas realmente 
odiosas, procurássemos um caminho com dificuldades iguais embora em sentido oposto. 
Reclamar a escola para o pobre é admitir a existência de uma escola diferente para os mais 
favorecidos. É, portanto, continuar a sustentar o eixo de uma organização que se quer modificar, 
atendendo a critérios mais humanos e mais justos. A escola não é, particularmente, para pobres 
ou para ricos. A escola é para a criança, considerada como valor humano, elemento de um povo, 
unidade de uma civilização (...)49.

Embora essa posição de Cecília nos leve a identificar uma certa divergência 

ideológica em relação ao pensamento de Paschoal - também pioneiro e signatário do 
manifesto - partimos do princípio que compreender as ambigüidades, as contradições e 
a pluralidade de interlocuções dentro e fora do grupo, nos permite elaborar um quadro 
mais realista dos renovadores, no que diz respeito às suas propostas e às suas ações.

À parte as divergências internas e externas, para aqueles intelectuais dos anos 

30 vinculados ao programa de reformas educacionais, modificar a estrutura do sistema 
escolar brasileiro não significava, simplesmente, aumentar o número de escolas e 

assim torná-la acessível a toda população em idade escolar, independente de sua 
classe social. Essa era uma medida importante, sem dúvidas, mas as mudanças que 

se reivindicavam centravam-se principalmente na inovação dos métodos de ensino, na 
relação entre professores e educandos, no maior envolvimento entre as famílias e a 
escola e, principalmente, na maneira mais humana de encarar o indivíduo. Incrementar 
a didática e estabelecer princípios pedagógicos coerentes com a modernização que se 
pleiteava era o cerne da questão. Este era o espírito da Escola Nova:

(...) A escola de hoje não é baseada em preceitos apriorísticos: ela se empenha na apresentação 
de constantes oportunidades para que os alunos se encontrem a si mesmos e conquistem, na 
proporção requerida pela sua própria personalidade, os elementos de que necessitam para a 
formação da sua vida, e que lhes são oferecidos cuidadosamente pelo ambiente escolar. (...) 
Mas faz parte da significação da Escola Nova não pesar jamais sobre a criança, oprimindo-a com 
essa riqueza, tanto quanto não lhe faltar com aquilo de que possa precisar, ainda sem que o

49 MEIRELES, Cecília. Escola para pobres. 11/05/1932.
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saiba exprimir. Não há, portanto, nem exagero nem falta: a escola moderna, em toda a sua 
significação, representa a medida justa da vida. (...) A escola preparando a humanidade, 
subordinando-se às suas inquietações, como um organismo vivo e flexível, e não querendo 
impor um molde às gerações que por ela passam, é, sobretudo, uma expressão de respeito à 
personalidade e uma aspiração para a liberdade harmoniosa e responsável.50

A filosofia da Escola Nova se apresentou como uma possibilidade de mudanças 

sem paralelos. Fundamentada nos princípios da biologia e da psicologia, tinha como 
pressuposto principal a criança como o centro do processo educacional. Para isso, 
enfatizava os métodos ativos de ensino. Priorizava o interesse e a liberdade do aluno, 

adotava métodos de trabalhos em equipe e retomava a antiga tese de Platão, na qual a 
arte era um elemento primordial na educação. Era uma promessa instigante. Mas os 

grupos que elegeram a Escola Nova ou, ao menos, parte de sua filosofia, acreditavam 

integralmente no poder de regeneração de seus métodos sem que isso estivesse 
vinculado a mudanças significativas de ordem comportamental? Sobre esse potencial, 

Cecília assim se pronuncia:

(...) Não nos deslumbremos com transformações metodológicas: coisas superficiais, aparências 
que rotulam com cores vivas de modernismo a mentalidade passadista de muitos elementos 
enraizados em rotinas inabaláveis. As reformas pedagógicas não se justificam apenas com a 
introdução de fatores pedagógicos concretos: com tabuleiros de areia para ensinar geografia: 
jogos de linguagem e de aritmética; centro de interesse, testes, etc. Se tudo isso não estivar 
aviventado por um “espírito” diferente, se tudo isso não levar ao impulso de uma diretriz em 
harmonia com todos os problemas sociais da atualidade, o que continua prevalecendo é a velha 
escola de tico-tico, de fachada pintada de novo e professor mascarado (...)51.

Evidentemente, todo o aparato de novos conceitos que a Escola Nova oferecia, 

não seria, por si só, suficiente para resolver a amplitude de modificações relacionadas a 
sua perfeita aplicação. Inovar era preciso. Mas era preciso também preparar a 
sociedade e, mormente, o professor, para que essa mudança pudesse se operar de 
forma harmoniosa e equilibrada. “O educador não pode ficar agarrado a um sistema, a 
um método, a uma doutrina. A permanência estiolante num determinado ambiente,

50 MEIRELES, Cecília. A propósito da escola pública. 28/05/1932
51 MEIRELES, Cecília. Escola para a criança. 22/11/1930.
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limitado e imóvel, se já é perniciosa para um indivíduo qualquer, torna-se coisa 

criminosa no homem que atua numa questão educacional”52.

Na tese de Cecília, O Espírito Vitorioso, a formação do professor como parte 
importante para a renovação educacional está contemplada em um dos seus capítulos. 

Pelas idéias contidas neste fragmento é possível compreender como a autora concebia 
a posição do professor frente às perspectivas que se avizinhavam:

(...) Nesses sucessivos cenários efêmeros que resultam da nossa própria efemeridade é preciso 
que não nos arroguemos nenhuma atitude imóvel, - porque seria recusar-nos a seguir a 
correnteza natural em que, sem explicações, aparecemos. Nosso desacordo com a natural 
seqüência nos insularia num espontâneo exílio em que não participaríamos nem da aparência 
transitória nem da inviolável eternidade, porque é preciso sentirmos a deslocação dolorosa de 
uma para possuirmos em nós o gosto profundo e absoluto da outra. Temos que lutar todos os 
dias contra a inércia. Não podemos permitir que a nossa existência pare, nesta assombrosa 
continuidade dos acontecimentos. E, para isso, precisamos, antes de tudo, reagir à invasão das 
idéias comuns, do comodismo de certas fórmulas, servilmente aceitas, da passividade das 
atitudes que ficam repetindo, pela incapacidade de tentar outras melhores, ou pelo temor de 
enfrentar qualquer risco. Precisamos resistir à sugestão perigosa, ao erro do exemplo. Não há 
exemplos. Há experiências, realizadas em certas épocas, por certas criaturas, em certas 
circunstâncias. Nunca seria possível reproduzir esse exemplo, sem forçarmos a própria natureza, 
porque o processo da vida não permite repetições. Apenas nos podem valer essas experiências 
como elemento de cultura, como o histórico da humanidade que nos precedeu, e em que 
podemos contemplar, na alternativa de todas as variantes, a lei de movimento que 
imperativamente as determina (...)53

Investiu-se muito na re-significação do papel desempenhado pelo professor. 
Muitas foram as campanhas, cursos promovidos, publicações diversas e apelos 
jornalísticos, no sentido de incentivar o professorado a adotar os novos métodos e as 

novas posturas. De certa maneira, foram corajosos os que conseguiram quebrar sua 
cadência tradicional. Antes, eles tiveram que se submeter a uma transformação, 
“porque eles mesmos [tiveram] que fazer em si a experiência da renovação”54.

A renovação educacional era, em meados de 30, para os grupos envolvidos, 
tanto católicos como pioneiros, um objetivo fundamental. Nesse sentido, a esperança 

que alguns intelectuais depositaram na Revolução e no governo provisório era 
plenamente justificável. Entre esses intelectuais estava Cecília:

52 MEIRELES, Cecília. A passagem dos ideais. 31/01/1931.
53 MEIRELES, Cecília, o Espírito Vitorioso. 1929, p. 11-12.
54 Idem, p. 16-17.



28

A Revolução de outubro, surdindo como a explosão de inquietudes, desassossegos, aspirações 
e desesperos, acumulados desde muito tempo, e tendo a formidável repercussão que teve em 
toda parte da alma nacional que não estava, propriamente, em atividade, nesse movimento, 
recebendo-o quase como uma surpresa feliz, significa estarmos, realmente, preparados para 
uma transformação radical de toda a nossa vida, pois as alterações políticas não são fenômenos 
limitados a certos personagens, e certos cargos: representam, pelo contrário, a síntese das 
possibilidades coletivas. Mais de uma vez tenho chamado a atenção dos educadores para essa 
formidável esperança, embora sabendo que a muitos deles causará estranheza tamanho 
interesse por assunto que talvez lhes possa parecer alheios às suas cogitações. Oxalá sejam 
esses em pequeno número, porque, do contrário, teríamos que verificar estar deslocada, neste 
momento, a parcela social que mais de perto devia estar observando cada palpitação desta nova 
época (...). Como poderá o professor, que prepara os homens vindouros, estar condignamente 
na sua situação, se lhe passarem despercebidos os detalhes de cada acontecimento desta 
Revolução, que é igualmente uma Revelação?55

Embora os novos ares que trouxeram a revolução, tivessem contribuído bastante 

para a reavaliação do sistema escolar, o movimento para disseminar a cultura e 
revitalizar a educação brasileira começou a se esboçar com alguma nitidez no ano de 
1920. Naquele ano, Sampaio Dória fora convidado para dirigir a instrução pública em 

São Paulo. Em 1921, no Rio de Janeiro, a Escola Regional do Meriti estava sendo 
fundada por Armanda Alvaro Alberto. Em 1924 foi a vez de Lourenço Filho ser chamado 

para reorganizar o ensino primário no Ceará. Em 1927, Fernando de Azevedo assume 

a Diretoria de Instrução Pública no Distrito Federal, empreendendo reformas 
significativas nas escolas cariocas. Na Bahia, Anísio Teixeira já se preparava para a 

reforma que iria realizar no Distrito Federal alguns anos mais tarde, em 1931. De certa 
forma, todos se encontravam alinhados aos novos ideais de educação, procurando 

disseminar idéias, doutrinas e técnicas pedagógicas, ainda que limitadas ao ensino 
primário. Contudo, era necessário quebrar o isolamento em que se encontravam esses 

intelectuais, reuni-los para discutir suas idéias em conjunto e elaborar uma estratégia 
comum para que as suas reivindicações ganhassem força e poder de persuasão 
capazes de repercutir em todo o território nacional.

A oportunidade surgiu em 1924, quando Heitor Lyra fundou a Associação 

Brasileira de Educação (ABE). Essa entidade atuou como um ponto convergente para

55 MEIRELES, Cecília. Sinal dos tempos. 14/11/1930.
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os debates e as conferências educacionais que se realizariam nos anos seguintes56. A 

primeira conferência foi em Curitiba no ano de 1927, seguida pelas de Belo Horizonte 
em 1928, de São Paulo em 1929, do Rio de Janeiro em 1931 e Niterói em 1932. 
Fernando de Azevedo ilustra bem a importância da ABE naqueles eventos:

Essa sociedade de educadores, - a primeira que se instituiu no Brasil, com caráter nacional, foi, 
sem dúvida, um dos instrumentos mais eficazes de difusão do pensamento pedagógico 
europeu e norte-americano, e um dos mais importantes, se não o maior centro de coordenação 
e debates para o estudo e soluções dos problemas educacionais, ventilados por todas as 
formas em inquéritos, em comunicados à imprensa, em cursos de férias e nos congressos que 
promoveu nas capitais dos Estados57.

Partindo dos debates internos da ABE e das Conferências de Educação 

realizadas nos anos seguintes, as posições da intelectualidade começaram a se 

mostrar mais distintas. Na medida em que os grupos identificavam suas diferenças 

ideológicas e políticas em relação ao projeto educacional em pauta, a possibilidade de 
se manterem coesos diminuía e as contradições internas ficavam mais evidentes e 
menos sustentáveis. Estava configurada a ruptura e declarado o combate.

Consideramos importante reafirmar que a ruptura entre católicos e pioneiros foi 

muito mais uma questão política que pedagógica. No campo pedagógico os 

pressupostos de Dewey, Kilpátric entre outros foram, em certa medida, incorporados 
também por alguns elementos do grupo católico. Sob o ponto de vista político, no 

entanto, a questão central era a disputa pela hegemonia do sistema escolar.

1.3. Manifesto dos Pioneiros: a Educação em Perspectiva

As diversas iniciativas de reformas que se verificaram na década de 20 foram 
decisivas para a educação, ao mesmo tempo em que funcionaram como um grande

56 Segundo Chagas de Carvalho, a ABE não aglutinou todo o grupo que mais tarde ficou conhecido como 
os Pioneiros da Educação Nova. Embora os futuros pioneiros tivessem significativa participação nas 
conferências nacionais, na década de 20 o grupo integrante mais expressivo da Associação era o grupo 
dos católicos, que nos anos 30 seriam os principais êmulos dos pioneiros.
57 AZEVEDO, Fernando de. a Cultura brasileira, p. 155.
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laboratório para os intelectuais que encabeçaram os movimentos educacionais. Nesse 

período ocorreram algumas reformas significativas para o ensino em diversos Estados. 
Entretanto, as vozes que se pronunciaram eram, por vezes, contraditórias e 
desarticuladas em relação aos conteúdos e às doutrinas pedagógicas. Fazia-se 

necessário, pois, congregar os esforços e reunir as mentes que buscavam um modelo 
ideal de educação para a nação. Amadurecidas as idéias, era hora de elaborar um 

projeto único e globalizante, que contemplasse o sistema escolar de maneira eficiente, 
em todas as suas instâncias e especificidades, capaz de sintetizar as aspirações dos 
grupos e dos personagens que lutavam para colocar a educação como um problema a 
ser incorporado e solucionado pelo Estado e, nessa perspectiva, como prioridade 

nacional.

Nesse sentido, o papel desempenhado pela ABE foi decisivo. Mas se a ABE foi 

estratégica à medida que possibilitou debates em torno de problemas relativos à 
educação, patrocinando eventos, publicando resultados, foi também um divisor de 

águas. Tendo como filiados educadores de diferentes concepções ideológicas, 
inevitavelmente promoveu também o acirramento das disputas entre os grupos 

divergentes: católicos e renovadores.
Até a IV Conferência, esses grupos mantinham-se em relativa cooperação, no 

que dizia respeito a discutir projetos e articular estratégias. Embora divergissem quanto 
aos rumos projetados para as políticas educacionais pleiteadas e, principalmente, 
quanto às inspirações doutrinárias, não havia ainda elementos suficientes que 

justificassem um confronto aberto.
Em dezembro de 1931, reuniu-se, sob os auspícios da ABE, a IV Conferência 

Nacional de Educação. O próprio Vargas e seu Ministro da Educação e Saúde 
solicitaram aos grupos reunidos que definissem os princípios da educação e a fórmula 

mais feliz em que se pudesse exprimir a política escolar da Revolução58.
O tema dessa Conferência foi As Grandes Diretrizes da Educação Popular. 

Como o Presidente Vargas não tinha uma proposta educacional formulada, solicitou 
aos grupos presentes que elaborassem uma. Não restam dúvidas de que o Governo

58 AZEVEDO, Fernando, a Cultura brasileira, São Paulo: Ed. Melhoramentos, 1958, Vol.lll, p. 174.
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participou ativamente na organização desse evento: o próprio Ministro da Educação e 

Saúde, Francisco Campos, convocou as delegações estaduais através de cartas59, 

ressaltando a importância da conferência, diante da intenção demonstrada pelo 
Governo de interferir no campo educacional, através de políticas que incentivassem a 
modernização e a propagação da escola pública60.

Claro está que a interferência do governo Federal na articulação de projetos 

destinados a nacionalizar o ensino motivou os principais grupos em destaque nesse 
processo a assumir posições, que nesse caso seriam de confronto. Seria aquela uma 

forma hábil de Vargas dividir os intelectuais e ainda arbitrar aquele conflito? 
Possivelmente! Do ponto de vista político, o Estado optou por não abrir mão do apoio 
da Igreja, através, tanto de uma aproximação com à hierarquia eclesiástica, quanto da 

cooptação de seus representantes leigos para os quadros do governo. Entretanto, o 
apoio dos renovadores assim como suas principais propostas pedagógicas atraiam a 
atenção de Getúlio, cuja base populista já ficara evidente.

Católicos e renovadores concordavam quanto à importância de se investir na 
educação para modernizar a nação. O que os diferenciava sobremaneira, além de 

algumas das propostas pedagógicas, eram os objetivos a serem atingidos através da 
educação. Para os católicos a escola era uma instituição a quem cabia “transmitir 
valores, verdades e doutrinas”61. Na concepção dos pioneiros, a escola deveria 

adaptar-se às novas exigências sociais, preparar o aluno para que este atingisse “a 
verdade por meio do trabalho e da solidariedade vivenciada”62.

Para os pioneiros, cabia ao Estado assumir, assegurar e, especialmente, tornar a 
educação um direito de todos e não um privilégio de alguns. Já os católicos não 
aceitavam a interferência do Estado nos assuntos da Igreja, da família e, por extensão, 
da escola63.

59 XAVIER, Libânia Nacif.Para além do campo educacional: um estudo sobre o Manifesto dos Pioneiros 
da Educação Nova.
60 CURY, C.R.J. A Ideologia e educação brasileira - católicos e liberais. São Paulo: Cortez, 1978.
61 MIGNOT, Ana Chrystina Venàncio. Baú de memórias, bastidores de histórias: o legado pioneiro de 
Armanda Álvaro Alberto. Bragança Paulista: EDUSF, 2002, p. 225.
62 Idem, p. 227.
63 Idem, p. 226.
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Temos que considerar, no entanto, que apesar do discurso católico negar 

sistematicamente a intervenção do Estado na esfera educacional, as articulações entre 
o grupo católico e o governo mais tarde resultariam no decreto que instituiu o ensino 
religioso nas escolas públicas, o que deixa evidente a ambigüidade desse discurso.

Estar sob a tutela do governo significava desfrutar do status e das possibilidades 
de ação que isso lhes conferia. Certamente os dois grupos não ignoravam essa 

vantagem e, sendo assim, nada mais óbvio que lutar ferrenhamente por aquela posição 
e, nesse caso, a reestruturação educacional que já vinha sendo elaborada pelos grupos 
muito antes de ser solicitada por Vargas, tornou-se a pauta do dia.

Para revitalizar a educação era necessário reorganizar e fortalecer a educação 

de base para reduzir ou até mesmo debelar o analfabetismo, e as reformas propostas 

pelos diferentes grupos não subestimavam essa necessidade. Mas era necessário, 

sobretudo, esclarecer o povo, criar uma consciência social e política capaz de 
desenvolver o sentimento de brasilidade e, conseqüentemente, desenvolver a nação. 

Se por um lado, a educação era fundamental para atingir vários fins, ela era também 
estratégica pela sua capacidade universalmente reconhecida de socializar os indivíduos 

nos valores que a sociedade, através de seus segmentos organizados, quer ver 
internalizados64.

Encarada sob o ponto de vista das soluções buscadas pelo governo, a IV 

Conferência Nacional foi um fiasco, e muito mais por razões políticas do que pela 
impossibilidade de se apresentarem propostas capazes de traduzir a formula mais feliz 

solicitada por Vargas e Francisco Campos. A nossa hipótese sobre esse episódio é de 
que os projetos já estavam elaborados, as bases para fundamentar novas políticas no 

campo educacional já haviam sido formuladas, mas naquele momento não era 
politicamente conveniente para nenhum dos grupos resolver a questão. Para ambos, 
era mais interessante angariar o aval do governo no sentido de implantar suas

64 BOMENY, Helena M. B. Três decretos e um ministério: a propósito da educação no Estado Novo. In: 
PANDOLFI, Dulce (org). Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 1999.
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propostas na íntegra, adotá-las como projeto único e não fazer concessões alheias às 

suas respectivas doutrinas65.
Em 1941, época em que Cecília Meireles escrevia a coluna Professores e 

Estudantes no jornal carioca A Manhã, de certa maneira, ela confirma nossa hipótese:

À medida que se aproxima a data da inauguração da tão esperada Conferência Nacional de 
Educação que, após sucessivas transferências, se anuncia para os primeiros dias de novembro, 
- mais aumenta o interesse do público pensante pelos problemas que ela deve, se não resolver, 
pelo menos encaminhar. (...) A idéia de um plano nacional de educação não é de agora. Todos 
os educadores devem estar informados que na 4a Conferência Nacional de Educação, realizada 
em 1931, foi o próprio presidente Getulio Vargas quem pediu aos membros da referida 
Conferência lhe indicassem a "fórmula feliz" de cooperação entre os estados e a União para ser 
resolvido o problema do ensino primário assumindo, na ocasião, S.Ex.a, o compromisso de 
executá-la. Tentando obedecer ao desejo expresso pelo chefe do governo, a 5a Conferência de 
Educação, realizada em Niterói, no ano de 1932, apresentou o esboço de um plano Nacional de 
Educação, que devia servir de base ao capítulo sobre educação, na futura Carta Constitucional. 
A Constituinte discutiu o assunto em 1935 e de tudo resultou, no ano seguinte, a aprovação, com 
algumas modificações, no capítulo sobre "Educação e Cultura", constantes daquela Carta. Nesse 
capítulo, ficou expressamente atribuída ao Conselho Nacional de Educação a incumbência de 
organizar o projeto do Plano Nacional de Educação. Esse trabalho foi realizado em 1937, 
apresentado ao governo, e por ele remetido ao Congresso, não tendo chegado a ser discutido 
pela transformação do regime, e a instalação do Estado Novo. Mas a Constituição de 1937, 
embora em outros termos, renovou, nos seus diversos dispositivos sobre "Educação e Cultura", 
a idéia fundamental do plano, principalmente quando declarou a competência da União para 
traçar as diretrizes da educação nacional66.

Os intelectuais católicos, assim como os intelectuais renovadores, não estavam 
satisfeitos com o obscurantismo reinante no Brasil. O analfabetismo, a má formação 
intelectual e moral do povo e a inépcia dos governos motivavam-lhes a reivindicar uma 
nova política educacional para o país67. No entanto, as possíveis pretensões e a 
incompatibilidade ideológica entre os dois grupos que mais se destacaram nesse 
processo, Católicos e Renovadores, impediu que se chegasse a um consenso sobre as 

melhores e mais eficazes medidas a serem adotadas. Cecília nos dá uma clara amostra 

da atmosfera confusa que se instalou sobre a IV Conferência:

Na penúltima sessão da 4a Conferência Nacional de Educação, o Dr. Frota Pessoa, diretor 
administrativo da Instrução Pública, encaminhou à mesa uma interessante indicação para um 
próximo congresso, de mais eficiência que este último (...) o que vimos neste último, deve servir,

65 Referimo-nos a uma possível estratégia utilizada por ambos os grupos para verem contempladas às 
suas propostas junto a Assembléia Nacional Constituinte, realizada em 1935.
66 MEIRELES, Cecília. A "fórmula feliz". Jomal A Manhã, 29 de outubro de 1941.
67 SCHWARTZMAN, Simon (org). Estado-Novo: um auto-retrato. Brasília, 1983.
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pelo menos, para lição. Apesar de se ter afirmado tratar-se de uma reunião de técnicos - cada 
um dos presentes andou sempre muito desconfiado tanto da sua própria especialização como da 
alheia. Nem era para menos, uma vez que as divergências foram sempre muitíssimo mais 
numerosas que as concordâncias, e todos pensavam tão distintamente como se, em vez de se 
acharem no foco do mesmo interesse, partissem todos dos mais diversos pontos pelos mais 
diversos caminhos e para os mais diversos fins. Houve tantas questões elementares discutidas 
nesta conferência, que se podia ter a impressão também de que, em vez da quarta, era ensaio 
para a primeira68.

Foram diversos os fatores responsáveis por essa falta de entendimento 

verificada na IV Conferência, principalmente porque cada um dos grupos estava 
disposto a fazer prevalecer a sua ideologia. Entretanto a laicidade do ensino, a co- 

educação dos sexos e o monopólio da educação pelo Estado, pressupostos defendidos 
pelos renovadores, eram a antítese do ideal de educação católico, o que contribuiu 
sobremaneira para aumentar as desavenças e motivar ainda mais o acirramento das 
divergências estabelecidas entre aqueles grupos.

Ficou adiada para o ano seguinte, por ocasião da V Conferência, a entrega da 

proposta definitiva que seria utilizada pelo governo para dinamizar a educação. No 
entanto, Nóbrega da Cunha obteve de Fernando Magalhães, presidente da assembléia 
da IV Conferência, a incumbência de redigir um manifesto69, que servisse de base para 

o governo e de tema para o Congresso Técnico70.
Essa tarefa foi transferida para Fernando de Azevedo que, em parceria com seus 

colaboradores, redigiu o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, publicado em 

1932, no Rio de Janeiro e em São Paulo, com o subtítulo de "A Reconstrução 
Educacional no Brasil".

Na crônica datada de 10 de junho de 1932, Cecília comenta sobre os objetivos 
desse manifesto e sobre as condições de sua formulação:

MEIRELES, Cecília. Congressos de Educação. 24/12/1931.
69 Os manifestos, como afirma José Horta Nunes, são uma forma textual característica dos movimentos 
de vanguarda, que despontaram na Europa no final do século XIX e início do século XX. Os manifestos 
são, portanto, marcas da atividade cultural do século XX e, a partir deles, diversas linhas artísticas e 
intelectuais ganharam força. Podemos citar como exemplo, o Manifesto dos Intelectuais (1894) em favor 
de Alfred Dreyfus, o Manifesto de Gilberto Freire (1926) e o manifesto antropofágico de Oswald de 
Andrade (1928). NUNES, José Horta. Manifesto Modernista: A identidade nacional no discurso e na 
língua. In: ORLANDI, Eni P. (Org.) Discurso fundador: a formação do país e a construção da identidade 
nacional. Campinas, SP: Pontes, 2a Ed., 2001, p.44-45.
70 XAVIER, Libânia Nacif. Para além do campo educacional: um estudo sobre o Manifesto dos Pioneiros 
da Educação Nova (1932), p. 21.
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O manifesto da Nova Educação foi lançado numa época de manifestos, - o que equivale dizer 
uma época de grandes inquietudes. Na incerta oscilação do meio, hesitante em se definir pelos 
inúmeros caminhos que costumam surgir diante das solicitações de um ideal que acorda, o 
manifesto trazia consigo esta qualidade especial de propor uma solução de origens profundas, 
que não removia as dificuldades superficialmente, mas descia às suas raízes, e procurava prevê- 
las, por antecipação, dando aos homens uma esperança mais sólida que a oriunda de 
aproveitamentos momentâneos ou de reformas puramente exteriores e, por isso, condenadas à 
próxima ruína. (...) A Revolução foi, na verdade, um tremendo balanço das nossas 
possibilidades. À conclusão tragicamente aparecida impunha-se um plano de ação definitiva. 
Qual, senão o de educação, poderia, na verdade, trazer uma luz compreensiva para os múltiplos 
desacertos da conduta contemporânea em relação àquilo que se entende por uma tentativa de 
formação nacional? (...) Ele coordenou idéias, disposições e propósitos; foi um espontâneo 
compromisso de cooperação. E, como os que assinaram não o fizeram por esnobismo, mas 
tendo já provas de serviço verificável, o manifesto não foi uma tirada retórica futilmente lançada 
nos ares, - mas o anúncio, ao governo, de um programa de trabalho, e uma promessa ao povo 
de o cumprir71.

A astuciosa articulação de Nóbrega da Cunha não só garantiu a posição de 

liderança na futura V Conferência para o grupo dos pioneiros, como também facilitou o 

rompimento dos débeis laços que ligavam estes ao grupo católico, estimulando ainda 
mais um embate político e ideológico difícil de ser equacionado.

Na ótica de Fernando de Azevedo, a V Conferência Nacional de Educação foi a 
mais importante promovida pela ABE, porque permitiu estender a discussão dos pontos 

essenciais do Manifesto para além dos limites dessa entidade e dos grupos nela 
sediados. "Foi nela, de fato, que tomaram força, para se expandirem, algumas das 

idéias fundamentais do manifesto; nela é que se discutiram e se assentaram medidas 

de alcance prático para uma ação de maior envergadura junto ao Parlamento e aos 
Governos"72.

Desde outubro de 1931, entretanto, quando Anísio Teixeira e Carneiro Leão 
foram eleitos presidentes da ABE, a aparente hegemonia do grupo católico na 
instituição ficou abalada. A publicação do Manifesto, que a imprensa noticiou como 

tendo sido apoiada pela Associação, somada às reivindicações que vinham sendo 
feitas para que se produzisse uma reforma nos estatutos e assim organizar a ABE 

nacional e o descontentamento desse grupo com a atuação de Anísio Teixeira como 
Diretor Geral da Instrução Pública no Rio de Janeiro, além das divergências

71 MEIRELES, Cecília. Manifesto da Nova Educação. 10/07/1932.
72 AZEVEDO, Fernando de. a Educação entre dois mundos: problemas, perspectivas e orientações. São 
Paulo: Melhoramentos, 1a edição, 1958.
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ideológicas, acabaram determinando a saída dos católicos da entidade. Segundo 

Mignot “Até 1932, com a publicação do Manifesto dos Pioneiros, os antagonismos 

foram na maior parte das vezes contornados em nome da ‘campanha pela causa 
educacional’. Prevalecia a crença de que a ABE seria a instituição capaz de formular o 

projeto educacional para o país”73.

Anísio Teixeira fora sistematicamente atacado pelos jornais não só pelas 

reformas administrativas que vinha empreendendo no Departamento de Educação do 
Distrito Federal, como também por ter protelado o cumprimento do decreto que 

estabelecia o ensino religioso nas escolas74. Além disso, e também pelos jornais, a 

própria ABE estava sendo alvo de críticas por parte de ex-filiados.

Estando fora da ABE, os católicos passaram a se articular na Associação dos 

Professores Católicos do Distrito Federal e em São Paulo, no Centro D. Vidal, enquanto 

os renovadores, a partir de 1932 quando assumiram a direção da Associação Brasileira 
de Educação, imprimiram-lhe um novo formato, mais adequado aos seus propósitos e 

mais condizente com seus projetos e objetivos.

Com a impossibilidade de traduzir em termos teóricos a política educacional da 

revolução, solicitada por Getulio e pelo Ministro da Educação na IV Conferência, os dois 
grupos principais continuaram divulgando seus ideais, seus projetos, a sua noção de 
reforma educacional necessária para a nação. Era uma preparação para a Assembléia 

Constituinte. A intenção de ambas as partes era contribuir com o maior número possível 
de anteprojetos para a futura Carta Constitucional. As palavras de Fernando de 

Azevedo não deixam dúvidas quanto ao principal objetivo das articulações75:

O terreno havia sido longamente preparado para êsse fim, na campanha de renovação 
pedagógica e cultural, por uma série quase ininterrupta de debates, iniciativas, conferências e 
esboços de planos, em que as questões fundamentais, examinadas a tôdas as luzes, foram 
postas em têrmos de solução, e alguns dos quais constituíam propostas expressamente 
formuladas para o capítulo relativo ao problema, na carta Constitucional do país.

73 MIGNOT, Ana Chrystina Venâncio. Baú de memórias, bastidores de histórias: o legado pioneiro de 
Armanda Álvaro Alberto. Bragança Paulista: EDUSF, 2002, p. 225.
74 Idem, p. 229.
75 AZEVEDO, Fernando, a Cultura brasileira. São Paulo: Ed. Melhoramentos, 1958, p. 190.
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De fato, a V Conferência Nacional de Educação, reunida em Niterói no ano de 

1932, foi o palco de deliberações para católicos e renovadores. Ambos os grupos 

construíram seus memoriais e elaboraram seus anteprojetos para serem apresentados 
à Comissão Constituinte.

No entanto, mesmo que tenha havido certos avanços nas políticas educacionais 
pouco antes da década de 30, a discrepância entre o discurso de modernizar a nação 

pelas vias da educação e as condições para favorecer essa modernização eram 
evidentes. Como já afirmamos antes, a condição das escolas e do sistema escolar não 

mudaram muito desde o império. O número de escolas públicas era reduzido, o acesso 
a elas pelas camadas mais pobres da população, quase impossível. As elites tinham à 

sua disposição escolas confessionais, geralmente particulares, mas grande parte da 
população brasileira em idade escolar não fazia parte da elite e, para essa população, a 

bandeira defendida pelos pioneiros de uma escola única, pública, laica, obrigatória e 

gratuita significava a possibilidade de acesso à educação, que de outra forma não lhe 

seria exeqüível.
Ainda que a divulgação do Manifesto dos Pioneiros tenha sido resultante de uma 

estratégia política bem articulada, não se pode negar que a sua repercussão se deveu 
principalmente ao fato de que suas propostas sinalizavam para a organização de um 

plano nacional de educação coerente, possível e mais democrático do que os modelos 

vigentes até então.

Nesse sentido não há duvidas de que, para aquela realidade, o Manifesto da 

Educação Nova realmente tenha sido pioneiro. Talvez nem tanto pelo conteúdo de sua 
doutrina, mas pelo caráter includente que imprimiu às suas propostas.
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2. A IMPRENSA COMO TRINCHEIRA

2.1. A Imprensa Engajada

A atuação da imprensa na formação do povo é 
problema desde muito tempo incluído nas cogitações 
de todos os que se interessam pelo aperfeiçoamento 
da vida76.

A imprensa teve grande participação na constituição histórica da memória social 

e política do Brasil. Não se pode compreender o fenômeno jornalístico sem que se 
compreenda primeiro a coexistência da história com os sentidos que se inscrevem no 

discurso. "O discurso jornalístico comporta-se tanto como uma prática social produtora 
de sentidos, como também integra uma sociedade e sua história. Analisar o discurso 

jornalístico é considerá-lo do ponto de vista do funcionamento imaginário de uma 

época".77 Inseridos num contexto e sujeitos à dinâmica própria daquela realidade, os 

discursos jornalísticos são parte integrante - e importante - do processo histórico, 

selecionam os acontecimentos que serão recortados no futuro e é esse recorte que vai 
fixar os sentidos para esses acontecimentos.

Sua matéria prima se encontra no espaço social e se torna notícia justamente 
porque aponta para alguma conseqüência dentro desse espaço. Quando traz à luz 
questões do cotidiano, mobiliza direta ou indiretamente a opinião pública, enuncia 

projetos, produz sentidos, fixa os mitos sociais. Mais do que cumprir sua função 
primeira que é informar, a matéria publicada é responsável pela construção e

76 MEIRELES, Cecília. Jornalismo e Educação. Rio de janeiro, Diário de Notícias, 3 de agosto de 1930.
77 Na opinião da autora, a análise do discurso jornalístico é necessária porque, enquanto prática social, 
funciona em várias dimensões temporais simultaneamente, ou seja, lê o presente ao mesmo tempo em 
que organiza um futuro, as possíveis conseqüências desses fatos do presente e, assim, legitima, 
enquanto passado-memória a leitura desses mesmos fatos do presente, no futuro. MARIANI, Bethania 
Sampaio Corrêa. Os Primórdios da Imprensa no Brasil (Ou: De Como o Discurso Jornalístico Constrói 
Memória). In: ORLANDI, Eni (org.). Discurso fundador, a Formação do país e a construção da identidade 
nacional. Campinas, SP: Pontes, 2a ed. p, 33.
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desconstrução de imaginários, interferindo sistematicamente na conformação da 

sociedade.
Essa interferência caracteriza o produto jornalístico como uma fonte potencial 

para a história. Ainda que consideremos sua transitoriedade, filiações ideológicas e 

possíveis ambigüidades, revela informações preciosas sobre os mecanismos que 
impulsionaram determinada sociedade em determinada época. A matéria jornalística é 

“fonte de história, na qual se pode recuperar as diferentes leituras que os autores 

concebem a respeito da história do país”78.
Mas é preciso não perder de vista como o analista deve proceder em relação ao 

corpus documental. Como aponta Eni Orlandi, a análise deve sempre considerar o 

movimento da interpretação inscrita no sujeito do discurso, porque este deixa pistas no 

próprio texto. Nesse sentido, o trabalho do analista é, em grande medida, situar, 

compreender o gesto de interpretação do sujeito na produção do texto e, partindo desse 

princípio, expor seus efeitos de sentido79.
A imprensa é um dos principais veículos responsáveis pela difusão de 

informações. Os profissionais a ela ligados, que transformam os fatos em matéria 

inteligível, com poder de penetração, em consonância às tendências sócio-político- 
culturais dos jornais, revistas, semanários, panfletos, etc. e, principalmente, a 
capacidade de articulação deles próprios é que, em última instância, vão determinar a 
qualidade e o alcance da informação. Logo, a matéria jornalística percebida como um 
recurso de fácil acesso às massas torna-se um grande mecanismo para a organização 

e a disseminação de culturas e idéias80.

78 FIGUEIREDO, Aldrin Moura de. Letras insulares: leituras e formas da história no modernismo 
Brasileiro. In: CHALHOUB, Sidney e PEREIRA, Leonardo Affonso de Miranda (Org.). a História contada. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998, p. 301.
79 ORLANDI, Eni (Org.). Gestos de leitura - da história no discurso. Campinas, SP: Editora da Unicamp,
1997.
80 Sobre os efeitos dos meios de comunicação de massa, Pedrinho Guareschi aborda alguns estudos
realizados pela Escola de Frankfurt, por volta da década de 60, cuja tônica principal é justamente o efeito 
que os meios de comunicação modernos produz dentro do contexto global da sociedade capitalista. 
Nomes como Walter Benjamim, Leo Lowenthal, Theodor Adomo, Herbert Marcuse, Max Horkheimer
entre outros, sustentam a teoria de que o capitalismo através de processos legitimadores e 
racionalizadores, infiltrou-se no campo da linguagem, da cultura e da vida cotidiana via meios de 
comunicação, para exercer controle sobre as massas. Althusser, dentro da tradição marxista, inclui a 
comunicação entre os diversos aparelhos ideológicos do Estado. Para ele o Estado, através da imprensa,
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esperar: Em 25 de fevereiro de 1932, à meia-noite, um grupo numeroso de tenentes e 

soldados, ligados ao Clube 3 de Outubro84, tomou de assalto a redação, destruindo 

todas as suas oficinas e instalações85. "Era a censura sem censor, a censura branca, 
pela qual cada jornal devia fazer a sua própria censura, sob pena de fechamento 

sumário"86. Todos os jornais paralisaram suas atividades por 24 horas em sinal de 
solidariedade e protesto.

Esse atentado desencadeou uma crise entre os revolucionários. O então Ministro 
da Justiça, Maurício Cardoso exigiu que se fizessem investigações minuciosas para 

apurar responsabilidades, mas Getulio Vargas mosírou-se reticente, razão pela qual 
Mauricio Cardoso e outros políticos gaúchos afastaram-se do governo.

Com esse episódio, somado à frustração geral por parte dos grandes grupos que 

apoiaram Vargas, a maioria dos jornais posicionou-se contra o novo governo. Mesmo 

com a censura, promoveram uma grande campanha de desmoralização, através de 
críticas pesadas e agressivas. "Assim terminava o primeiro ano do governo 

revolucionário: sob o signo do desemprego, da fome, das desilusões, das conspirações, 
das prisões e dos desterros."87

As relações entre Getulio e a imprensa foram sempre conflituosas, mas o 
presidente provisório ainda mantinha uma aparente tolerância frente às provocativas 
notas publicadas pelos jornais. Embora estivesse conivente com as represálias 

infligidas às atrevidas redações, foi somente no Estado Novo, quando a Constituição de 
1937 aboliu a liberdade de expressão, que Vargas deixou bem claro sua 
incompatibilidade com a Imprensa livre e sua determinação em manter sob controle os 

meios de comunicação.
Favoráveis à Aliança Liberal de início e posteriormente contrários à política 

Getulista logo nos primeiros meses de seu mandato, alguns jornais de grande 
circulação contribuíram muito para a divulgação de Projetos de Modernização do País, 

promovendo debates, mantendo colunas que não economizavam palavras contra sua

84 Trata-se de uma organização Tenentista criada em maio de 1931, conforme NUNES, Clarice. Anísio 
Teixeira: a Poesia da ação. Bragança Paulista, SP: EDUSF, 2000.
85 BASBAUM, Leôncio. História sincera da República (1930-1960).São Paulo, EDAGLIT, 1962, P. 39
86 idem, p.39
87 idem, p.40
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atuação, fazendo reivindicações de reformas sociais, políticas e educacionais 

emergentes, cobrando promessas, mesmo que isso implicasse em confronto direto com 

facções pró-Getulio e com o próprio governante no período de 1930 a 1937, até que 
fossem calados pela Constituição do Estado Novo.

Um dos exemplos disso foi o Diário de Notícias66, fundado no Rio de Janeiro em 

12 junho de 1930 pelos jornalistas Alberto Figueiredo Pimentel, Orlando Dantas e 

Nóbrega da Cunha. Sua criação veio a fortalecer o grupo da imprensa favorável à 
Aliança Liberal. Segundo Carlos Lacerda em Depoimentos, "havia ali um ambiente 

político muito intenso. O jornal era um centro de debates em torno da 'ocupação' da 

Revolução de 30 pelos gaúchos"89. Mas na medida em que o entusiasmo foi dando 
lugar ao desencanto, aquele jornal também assumiu uma atitude declaradamente 
oposicionista.

Desde seu início, o Diário de Notícias manteve uma página diária dedicada aos 

assuntos educacionais intitulada Página de Educação, dirigida por Cecília Meireles, que 

contava com vários colaboradores eventuais como Anísio Teixeira, Fernando de 
Azevedo, o jovem Carlos Lacerda90, o professor chileno Gerardo Seguei, entre outros.

As discussões suscitadas sobre questões relativas à educação estavam 
alinhadas, naquele momento, a um movimento originado além dos limites da nação. Na 
Europa, a educação fazia parte de um projeto que apostava numa sociedade nova, 

moderna, baseada na ciência, que pretendia redefinir os moldes da escola e assim 
atingir toda a sociedade.

No seu primeiro ano, o Diário de Notícias possuía 16 páginas de segunda a 
sábado, com duas seções91. A Página de Educação ficava na primeira seção, 

geralmente na quarta página. A importância desse espaço, tanto do ponto de vista 
educacional como político é evidente, não só pela sua localização privilegiada em

88 No início, a tiragem desse jornal era de 6.000 exemplares. Havia duas edições ao dia, uma às 4 horas 
da manhã e outra às 11 horas, somando um total de 12.000 exemplares. Em poucos meses, já em 
outubro de 1930, o jornal rodava 168 mil exemplares, conforme atesta SEGISMUNDO, Fernando. 
Comunicação - Do tijolo ao lêiser. Rio de Janeiro: Unigraf, 1995.
89 LACERDA, Carlos. Depoimento. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1987, p.30
90 Carlos Lacerda, além de colaborador, foi aprendiz de Cecília no Diário de Notícias.
91 Tal como hoje, o Diário de Notícias possuía outras páginas que só apareciam no domingo. Nesse dia a 
Pagina ficava na folha seis ou sete do jornal, mas ainda na primeira seção.
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relação ao restante do jornal, mas também pelo seu conteúdo. A Página nunca 

obedeceu a padrões fixos, exceto pela parte superior central, aonde era focados 

assuntos que se desejava dar maior destaque e pela coluna Comentário que sempre 
permaneceu no mesmo lugar. Em quase todo o ano de 193092 a Página estava dividida 

da seguinte forma: Ocupando todo o lado esquerdo, de cima a baixo, ficava a coluna 
Comentário93 na qual Cecília tornou público seu conceito sobre a Nova Educação e a 

sua função social, assim como o debate travado entre os grupos que reivindicavam 
mudanças no âmbito educacional. Logo abaixo dos Comentários ficavam as respostas 

de Cecília às cartas recebidas. Ao lado direito da Página estavam as notas 

presidenciais, decretos, observações sobre o sistema de ensino em diversos países, 

intercâmbios escolares, notícias sobre todos os estados brasileiros, agenda cultural, 

notas oficiais sobre questões educacionais, geralmente publicando os atos do diretor 

geral da Instrução Pública, notas de escolas, anúncios de livrarias, notas de 
universidades, lançamentos editorias que objetivavam atingir, sobretudo, professores e 

estudantes, lembrete da segunda edição que saia as 11:00 horas, na qual abria-se o 
câmbio do dia.

A parte central superior da Página foi um espaço bastante versátil. Parece-nos 

que esse espaço esteve destinado para a apresentação de obras sobre a nova 
educação, debates em torno de causas educacionais e de assuntos imediatos que 
merecessem maior relevância no dia. Assim como os Comentários, tornou-se uma 
surpresa diária, trazendo diferentes matérias que, na sua maioria, sempre procuravam 

esclarecer aos leitores aspectos fundamentais da nova educação. Sumariamente, 
esboçamos aqui algumas das chamadas mais sugestivas tais como: entrevistas com 
diversos professores ou pessoas ligadas a projetos educacionais, eventualmente 
algumas cartas de leitores e as respectivas respostas a essas cartas, geralmente 
quando o assunto merecia maior destaque. Apresentações, comentários, ou ainda 
capítulos de alguma obra sobre educação, como os livros infantis de Selma Lagerlof,

92 Observamos que, na medida em que o desencanto com a Revolução de 30 se instalou nos meios 
intelectuais da época, a Página de Educação deixou de publicar notas presidenciais e eventos políticos. 
Exceção feita apenas às notas publicadas pelos Ministérios.
93 A coluna Comentário esteve sempre no lado esquerdo, durante os três anos em que Cecília dirigiu a 
Página de Educação.
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capítulos de obras de Piaget e outros educadores internacionais e nacionais, o curso de 
Mme Arthus Perrelet, cujo título foi: Os jogos educativos -  como orientá-los para os 

professores que a ele não puderam comparecer e que foi publicado em capítulos, por 

vários dias, até que estivesse completo. Encontramos também um editorial com o 
sugestivo título: página de Maria Montessori, cujo subtítulo foi O mundo das crianças e 

dos adultos. Nesse editorial Cecília faz uma introdução explicativa e bastante detalhada 

sobre o método de Montessori. Outros assuntos mais imediatos como o inquérito 
promovido pela Página referente à opinião do magistério sobre a Reforma do Distrito 

Federal na forma de questionário com perguntas e respostas, notas da ABE quando era 

importante chamar a atenção para algum evento especial, como foi o caso da vinda de 

Edouard Claparéde ao Brasil. Matérias de cunho histórico como a situação do ensino 

na segunda metade do século XIX, nas quais abordou-se as Reformas de Leôncio de 

Carvalho e outras, foram alguns dos temas em evidência. Também eram publicadas no 
espaço central as Conferências, entre elas: A Ciência Geográfica Francesa por Jean 

Brunhes, Liga Brasileira de Higiene Mental por Helene Antipof, Por que a escola deve 
ser leiga por Cecília Meireles, proferida a convite da Liga Anti-Clerical em sua sede. 

Cecília fez três Conferências com esse título, e parte da segunda foi publicada a pedido 
dos leitores da Página, Os dois pólos da terra -  ensaio anti bolchevista -  por Everardo 
Backseuser, e A liberdade da Infância por Rabrindanath Tagore. Esse poeta genial, 

como Cecília o definiu, era também filósofo e educador. Essa conferência, publicada na 
Página em 2 de outubro de 1930, fala sobre o procedimento do professor em relação ao 

educando, os castigos aplicados à criança e sobre a falta de visão do adulto em relação 

o mundo infantil. Neste pequeno trecho é possível entrever o perfil desse indiano 
notável:

(...) nosso sistema de educação se nega a admitir que as crianças são crianças. As crianças são 
castigadas porque não agem como os adultos e tem a impertinência de ser fastidiosamente 
infantis. (...) A mente do adulto em muitos pontos não só difere, mas é contrária a da criança. A 
criança tem maneiras especiais de observar os fatos. (...) é como se quisesse obrigar as flores a 
cumprirem a missão do fruto. A flor tem que esperar suas oportunidades. Tem que manter aberto 
seu coração ao sol e a brisa, tem que esperar a chegada do inseto a cata do mel. A flor vive num 
mundo de surpresas, mas o fruto fecha seu coração para defender a semente, deve proceder de 
maneira muito diferente. Para a flor a chegada do inseto é o momento supremo, para o fruto esta 
invasão é uma injuria. A mente do adulto está na condição do fruto e não tem simpatia pela
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mente em flor. Julga que fechando a mente infantil ao mundo exterior, ao coração da natureza, 
ao reino das surpresas, lhe permite chegar a verdadeira maturescência (...).

Vitima de castigos corporais na infância, Tagore fala sobre seu envolvimento 
com a educação:

(...) Se há cinqüenta anos algum profeta me viesse dizer que eu haveria de discutir idéias sobre 
educação, teria surpreendido a própria imaginação de um poeta. (...) Quando me senti na 
obrigação de abrir uma escola para crianças, pouca experiência tinha do assunto. Talvez tenha 
sido isso vantajoso para mim, pois não me sentia tolhido pelas doutrinas estreitas e áridas da 
educação, tendo que conquistar a minha experiência através de realizações e fracassos (...).

Passar, ainda que distraidamente, os olhos pelas Páginas de Educação e pelos 
Comentários de Cecília, leva-nos a perceber a importância da Renovação Pedagógica 

para aqueles que se empenharam em favor da sua implantação. Esse espaço dinâmico 

evidencia o esforço empreendido para tornar publicas novas e talvez mais generosas 
maneiras de proceder, em relação a arte de educar. A Página trouxe ao longo de três 

anos diversos e significativos personagens, dos mais próximos aos mais distantes 

pontos da terra para integrarem esse debate. E foi nesse espaço altamente engajado, 

por vezes quase poético que Cecília, juntamente com outros intelectuais, ajudou a 

gestar e, através da sua coluna, divulgar o movimento educacional pela Escola Nova. 
Como escreveu Yolanda Lima Lôbo sobre os seus Comentários:

Essa “Oficina”, em que se constituiu sua coluna, antecipa as reflexões sobre conceitos básicos 
ligados à infância e às novas formas de relações sociais na escola, tentando, persuasivamente, 
romper com a rotina de trabalho pedagógico. Examinando os princípios orientadores da prática 
professoral, propõe, simultaneamente, além da quebra da rotina prática pedagógica e o 
conseqüente encadeamento da ordem didática canônica, a restituição da força heurística do 
oficio de ensinar94.

Por ocasião do segundo aniversário do Diário de Notícias, Cecília fez um balanço 
sobre a função dos jornais de um modo geral e da Página de Educação de maneira 
mais específica: “a ‘Página de Educação’, criada pelo Diário de Notícias, foi, em dois

94 LÔBO, Yolanda Lima. o Ofício de ensinar. In: NEVES, Margarida de Souza (org.). Cecília Meireles: a 
poética da educação. Rio de Janeiro: PUC-Rio:Loyola, 2001, p. 64.
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anos consecutivos, um tributo voluntário a essa obra. Tributo arduamente defendido, 

cada dia, dos acasos da época e da variação das criaturas”95.

Cecília sem dúvidas tinha consciência do campo de possibilidades em que 
estava inserida. Acreditando no Projeto Educacional e nas concepções pedagógicas 

que defendeu na Página de Educação e mais especificamente na coluna Comentários, 
utilizou-se desse espaço como locus privilegiado para "negociar a realidade com outros 

atores, indivíduos e coletivos"96, tornando-o um corpus documental importante para a 

compreensão da ideologia educacional, política e social do grupo que, como educadora 

e cronista, ali representava.

2.2. O Jornal: um Instrumento Ideológico?

O uso do jornal para atingir uma grande parcela da população não era um 

recurso novo na década de 30. Desde seu início a imprensa brasileira esmerou-se para 

atingir tal objetivo, assim como também fez desse recurso um importante veículo para 
tornar públicas as questões relativas à educação. Nóvoa assim se expressa em relação 

à imprensa como fonte de estudo para a educação:

A imprensa é, provavelmente, o local que facilita um melhor conhecimento das realidades 
educativas, uma vez que aqui se manifestam, de um e de outro modo, o conjunto dos problemas 
desta área. É difícil imaginar um meio mais útil para compreender as relações entre a teoria e a 
prática, entre os projectos e as realidades, entre a tradição e a inovação,...São as características 
próprias da imprensa (a proximidade em relação ao acontecimento, o caráter fugaz e polémico, a 
vontade de investir na realidade) que lhe conferem este estatuto único e insubstituível como 
fonte para o estudo histórico e sociológico da educação e da pedagogia97.

Já no início do século XX os anarquistas lançaram mão dessa estratégia: Seu 
interesse e seu envolvimento com projetos educativos tiveram como finalidade principal

95 MEIRELES, Cecília. Aniversário. 12/06/1932.
96 Conceito de Gilberto Velho para quem o projeto se define como um instrumento de negociação da 
realidade, existindo fundamentalmente como meio de comunicação, como maneira de expressar, articular 
interesses, objetivos, sentimentos e aspirações para o mundo. VELHO, Gilberto. Projeto e metamorfose. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1999, p. 103.
97 NÓVOA, António, a Imprensa de educação e ensino: concepção e organização do repertório 
português. In: CATANI, D. B; BASTOS, M. H.C. (Org.) Educação em revista - a imprensa periódica e a 
história da educação. São Paulo: Escrituras Editora, 2002. p. 131.
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instruir e alfabetizar o maior número de pessoas para que pudessem ler as diversas 

publicações doutrinárias, especialmente a imprensa libertária. Os jornais foram de 

grande importância no processo de organização e conscientização do proletariado. 
Nesse período, importantes jornais como A Lanterna, A Terra Livre, A voz do 

Trabalhador, O Amigo do Povo, La Battaglia, A Plebe entre outros, tiveram uma tiragem 
significativa no Rio de Janeiro e em São Paulo. Para se ter uma idéia, A Lanterna, 

lançada em 1901, nasce com uma tiragem de 10 mil exemplares, chegando a 26 mil. 
Em 1913, após seu relançamento, A Voz do Trabalhador começa com três mil 

exemplares, chegando a quatro mil em oito meses. Alguns desses jornais chegaram à 

sofisticação de possuir bibliotecas com um acervo invejável, que além de contarem com 

obras de teóricos anarquistas como Malatesta, Kropotkin, Bakunin, Neno Vasco, José 
Oiticica e Gigi Daminiani, possuíam consagrados autores nacionais e estrangeiros, tais 

como Eça de Queiroz, Fabio Luz, Afonso Schmidt, Émile Zola, Alexandre Dumas, 
Tolstoi98.

Segundo Margareth Rago, para os anarquistas "qualquer mudança radical 

dependeria do esforço pessoal de cada um no sentido de sua auto-emancipação e aí 

caberia um papel fundamental à educação enquanto formadora do homem novo"99. 
Nesse sentido a educação era vista como um meio para se atingir um fim, qual seja, 

superar a alienação a que o homem está predestinado na sociedade burguesa, ou 

ainda uma forma de libertação do proletariado pelas vias do conhecimento.
Entre os anos de 1927 a 1935 a educação foi amplamente debatida nas páginas 

dos jornais. As matérias sobre a Escola Nova ocuparam espaços significativos na 
imprensa de várias cidades do país: “Os jornais publicavam diariamente notícias e 
artigos a respeito da renovação educacional. Alguns deles mantinham uma coluna 

permanente sobre a educação e freqüentemente os editoriais eram dedicados aos 
problemas do ensino renovado”100.

98 RAGO, Margareth. Do cabaré ao lar a utopia da cidade disciplinar - Brasil 1890-1930. Rio de janeiro: 
Paz e Terra, 1985, p. 154.
"idem
100 BARBOSA, Ana Mae. John Dewey e o ensino da arte no Brasil. 3a ed. São Paulo: Cortez, 2001, p.72.
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Também ocuparam espaços significativos editoriais contrários à nova educação. 

A imprensa como local que facilita um melhor conhecimento das realidades educativas, 

como afirma Nóvoa, num sentindo mais amplo possibilita dois tipos de percepções 
distintas: de um lado a matéria noticiada tem uma função mais propriamente 

apologética em relação à filosofia que se quer disseminar. De outro, funciona como um 

contrapeso, ou seja, argumenta, discorda, critica ou até desvirtua tais informações. 

Sobre essa realidade, Cecília assim se manifesta:

A Nova Educação conhece a responsabilidade da imprensa, verificando-a todos os dias através 
dos casos expostos nos jornais de maneira tão diversas que, não raro, são completamente 
opostas. Sabemos que, por falta de tempo, muitas vezes, penetram nas redações e estampam- 
se nos jornais notícias redigidas pelos interessados e que não são suficientemente analisadas 
antes de virem a público. Nem sempre são exatas. Esse é o mal. Outras fontes originam outras 
informações. O povo lê e desorienta-se. O caso é tão freqüente que chega a ser ridículo 
apresentar exemplos. Mas é que não queremos, de modo algum, perder este: o de um pai que 
veio a esta seção expressamente para nos perguntar se a Reforma Fernando de Azevedo é boa 
ou não é. “Uns jornais dizem que sim...outros dizem que não...”. Mas o sr. já “estudou” a 
reforma? Pois é preciso...É a única maneira de ter uma opinião certa. (...) Os jornais também 
deveriam fazer assim. E aprovar o que é aprovável, e censurar o que merecer censura. Não 
ficavam sem assunto. Mas também não desorientavam os leitores ( . . . ) .

O recurso jornalístico, dotado de uma linguagem com características próprias, 

intervem na conformação das dinâmicas sociais e na configuração do espaço público. 
Isto porque desencadeia mecanismos que afetam a atividade social na aquisição e no 

reforço dos conhecimentos e das normas pelas quais se pauta a compreensão do 
mundo.

Todas as reportagens, quando produzidas por um bom profissional, procuram 
explorar a função poética da linguagem. Segundo Jorge de Sá, em relação à crônica, 
mesmo que não haja a densidade do conto existe a liberdade do cronista, "ele pode 
transmitir a aparência de superficialidade para desenvolver o seu tema, o que também 

acontece como se fosse 'por acaso'. Mas o escritor sabe que o 'acaso' não funciona na 
construção do texto literário"102. Ele terá que explorar as potencialidades da linguagem, 
buscando construir um texto que "provoque significações várias (mas não gratuitas ou

101 MEIRELES, Cecília. A responsabilidade da imprensa. 23/09/1930.
102 SÁ, Jorge de. A Crônica. São Paulo: Editora Ática, 2001.
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ocasionais), descortinando para o público uma paisagem até então obscurecida ou 
ignorada por completo"103.

Essas várias significações que a linguagem pode proporcionar são subsídios 
importantes, à medida que nos permitem relacionar crônica e história. Assim como a 

história “a crônica é sempre, e de formas muito distintas, um texto que tematiza o tempo 
e, simultaneamente, o mimetiza”104, isso porque, tal como o historiador, o cronista 

utiliza-se do tempo como matéria-prima e nesse utilizar-se “condensa na letra o tempo 
vivido”105.

É, pois, uma questão de “historicizar a obra literária”106, de buscar nessas obras 

elementos que dêem pistas sobre os mecanismos sociais aí inseridos, suas redes de 

articulações e sentidos e suas representações da realidade. Nessa perspectiva, a 

Crônica, muito mais que um estilo literário, apresenta-se como uma possibilidade de 

investigação histórica, pelas características que lhe são peculiares “desenham 
identidades, sejam elas as identidades de uma geração, sejam elas identidade de 

gênero, de grupos sociais ou de recortes espaciais bem definidos”107. E, guardadas as 

devidas proporções e observadas as especificidades relativas ao seu uso como fonte, o 
pesquisador poderá encontrar nesse gênero literário uma outra forma de testemunho 
histórico108.

Levando-se em conta que a vida útil do jornal é de 24 horas, a crônica, com sua 

aparência efêmera e sua transitoriedade, possui a vantagem de poder ser lida em 

curtos intervalos de tempo disponível. Sua sintaxe aproxima-se muito da linguagem 

oral, descontraída, coloquial e por isso mesmo mais fácil de ser absorvida. Nesse 
contexto, Cecília Meireles soube tirar proveito desse recurso literário, utilizando todo o 
seu potencial de escritora para construir diariamente as crônicas da coluna Comentários

103 idem, p. 10
104 NEVES, Margarida de Souza. História da crônica. Crônica da história. In: RESENDE, Beatriz (Org.). 
Cronistas do Rio. Rio de Janeiro: José Olympio: CCBB, 1995, p. 17.
105 Idem.
106 CHALHOUB, Sidney e PEREIRA, Affonso de Miranda. A História contada. Capítulos de história social 
da literatura. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998, p.7.
107 NEVES, Margarida de Souza. História da crônica. Crônica da história. In: RESENDE, Beatriz (Org.). 
Cronistas do Rio. Rio de Janeiro: José Olympio: CCBB, 1995, p.26.
108 CHALHOUB, Sidney e PEREIRA, Affonso de Miranda, a História contada. Capítulos de história social 
da literatura. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998.
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e, com seu estilo irônico e requinte lexical, foi capaz de despertar a opinião pública para 

as causas educacionais. Isto se torna flagrante ao observarmos a intensidade de 
correspondência recebida e respondida na Página de Educação, o que indica 
credibilidade e aceitação por parte dos leitores.

Entretanto, objetivar uma análise, qualquer que seja sua natureza, impõem-nos 
alguns critérios. Parafraseando Eni Orlandi, é preciso que o analista não se reconheça 

na interpretação, não se identifique com ela, mas conheça o movimento de 

interpretação inscrito no seu material simbólico. Ele deve procurar distinguir que gestos 

interpretativos constituem os sentidos, os sujeitos e suas posições no texto. Os 

enunciados colocam em jogo discursos outros como espaço virtual de leitura desses 

enunciados. É pela referência à sociedade e à história que se abre a possibilidade de 

interpretação e de identificação junto a essa história e a essa sociedade. Neste sentido, 
perscrutar o teor das Crônicas é buscar as memórias aí construídas109. É buscar a 

lógica social inserida nesses textos-contextos.

Antonio Cândido afirma que em 1930, na maré montante da Revolução de 
outubro, literatura e pensamento tomaram um impulso extraordinário - “a prosa, liberta e 

amadurecida, se desenvolve no romance e no conto, que vivem uma de suas quadras 
mais ricas”110. Essa arrancada literária coincidiu com a crise de 1929, que gerou 
desassossegos sociais e ideológicos111, impondo um novo ordenamento político e 

filosófico em nível mundial. Mas não foi somente no romance e no conto que se pôde 
observar essa mudança de perspectiva. Também nas crônicas desse período percebe- 

se nitidamente essa inflexão: “a crônica das décadas de 20 e 30, participa, ainda que 
de forma muito particular, da busca de uma identidade nacional que deu origem a todos 

os gêneros e todas as formas de expressão cultural”112.
Esse ato inaugural, verificado nos anos 20 e 30, esteve muito presente nos 

debates políticos, educacionais, filosóficos e sociais, especialmente nas tribunas

109 NEVES, Margarida. História da crônica. Crônica da história. In: RESENDE, Beatriz (Org.). Cronistas 
do Rio. Rio de Janeiro: José Olympio: CCBB, 1995, p.26.
110 CÂNDIDO, Antonio. Literatura e sociedade: estudos de teoria e história literária. 8a ed. São Paulo: T. 
A. Queiroz, 2002, p. 123.
111 Idem.
112 NEVES, Margarida. História da crônica. Crônica da história. In: RESENDE, Beatriz (Org.). Cronistas 
do Rio. Rio de Janeiro: José Olympio: CCBB, 1995, p.23.
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jornalísticas. No caso específico do Diário de Notícias, essa evidência pode ser 

comprovada pelos Comentários de Cecília e pela Página de Educação propriamente 

dita. Esse espaço foi prestigiado como lugar de debate - o próprio Ministério da 
Educação enviava notas oficiais para nela serem publicadas. Algumas vezes essas 

mesmas notas foram alvo de críticas na coluna Comentários, principalmente quando as 
medidas oficiais não condiziam com o ideal de educação defendido pela colunista. Por 

isto, a função estratégica da página logo ficou evidente: "notas oficiais e anúncios se 

fizeram presentes evidenciando que o poder público, os livreiros, as escolas públicas e 

particulares e a Associação Brasileira de Educação, dimensionavam o alcance, o 

prestigio e a confiabilidade conquistada naquele espaço junto à opinião pública"113.

Angel Rama, na sua obra A Cidade das Letras, observa que no íntimo das 

revoluções latino-americanas sempre se concedeu importância considerável aos 
intelectuais representados, de um modo geral, pelos jornais e seus cronistas. Esses 
formavam um grupo restrito e essencialmente urbano. Para o autor, o poder de 

ideologização desses intelectuais crescia nos períodos em que as transformações 
ocorriam de maneira rápida e sucessiva, impondo-lhes a reordenação do universo de 

signos para que a norma fosse fixada. "Essa é a obra da cidade letrada. Só ela é capaz 
de conceber como pura especulação, a cidade ideal, projetá-la na sua existência, 
conservá-la além de sua execução material fazê-la sobreviver inclusive em luta com as 

modificações sensíveis que introduz o homem comum"114.

2.3. As Polêmicas Acerca de um Ministério e o Decreto da Religião.

Marcos Cezar de Freitas, na sua obra sobre os itinerários intelectuais, aponta a 
década de 20 e 30 como um vigoroso momento em que “se interpelava o Estado a 

construir a obra educativa necessária à equiparação dos muitos brasis”115. Esse vigor

113 MIGNOT, Ana Chrystina V. Antes da despedida: editando um debate. In: NEVES, Margarida de Souza 
(org).Cecília Meireles: a poética da educação, Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio: Loyola, 2001, p. 156.

RAMA, Angel. a Cidade das letras. São Paulo: Editora Brasiliense, 1984, p.53.
115 FREITAS, Marcos Cezar. História, Antropologia e a pesquisa educacional: itinerários intelectuais. São 
Paulo, Cortez, 2001, p. 15-16.
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deveu-se principalmente ao fato de que nesse período surgiu uma grande diversidade 

de projetos que, em sua maior parte, pretendiam interferir na criação de uma nova e 
eficiente política educacional para o país. Liberais, católicos, integralistas, comunistas e 
socialistas integraram os debates, com o objetivo de construir o Brasil novo, 

remodelado e progressista, prometido pela Revolução de 30.

Assim, a criação do Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública 

significou a possibilidade de ver realizadas, pela mão do governo, as reformas no 
âmbito educacional que se esperavam. Isso significava que o novo regime demonstrava 

rejeição à política de neutralidade escolar consagrada pela Constituição de 1891. No 
entanto, a política educacional adotada pelo Governo Provisório e pelo Ministro 

Francisco Campos não agradou a boa parte dos intelectuais que discutiam as reformas 

do ensino.

Cecília em sua crônica Pedagogia de ministro, datada de 30 de abril de 1931, ou 

seja, quatro meses após a criação do Ministério dos Negócios da Educação e Saúde 

Pública, evidencia seu desagrado com a atuação do Ministro Francisco Campos:

(...) As atitudes do Sr. Francisco Campos, refletindo-se nos vários atos do Ministro da Educação, 
absolutamente incompatíveis com os ideais avançados da democracia que todas as pessoas de 
boa fé supuseram existir na Revolução de outubro, estão afirmando cada dia a verdade dura e 
profunda das palavras de Ferriére.
Quando incertamente se anunciaram a criação desse ministério complexo, que reúne as 
questões de saúde e de educação, com o nome vetusto de Ministério da Instrução, nós tivemos 
ensejo de sugerir que o título apropriado para a nova pasta não era esse, mas o que ora possui, 
de Ministério da Educação. Parece que a sugestão foi acolhida, ou brotou lá dentro dele, 
também, porque a verdade é que foi aceita. Mas quando nós falávamos em Ministério da 
Educação estávamos esperando, realmente, uma coisa dessa espécie. Puseram lá o Sr. 
Francisco Campos. Olhávamos o nome, e perguntávamos: "como agirá o autor da precária 
Reforma de Ensino mineira, à frente de um ministério de tamanha responsabilidade? Que 
pedagogo afinal, seria o Sr. Francisco Campos?
E ficamos em observação. Infelizmente, ficamos...
Ouvimos falar numa porção de reformas...Começamos a compreender que a educação, no 
conceito do Sr. ministro, não era propriamente educação, como esperávamos, de acordo com as 
preocupações que conhecemos, neste momento, em todas as partes do mundo (...) Para o Sr. 
ministro, a educação, do seu ministério, era uma questão de ensino...data daí o nosso 
desapontamento, e a tristeza de termos concorrido para dar um nome atual a uma coisa velha 
como estava predestinado a ser o Ministério da Instrução (...)
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A "coisa velha" a que Cecília se referia era o Ministério da Instrução Pública, 

criado por Benjamim Constant na última década do século XIX quando 90% da 
população brasileira era analfabeta.

Apesar das possíveis conseqüências negativas que esse artigo poderia lhe 

trazer, Cecília não se atemorizou em tornar público o conceito de educação que 
norteava o Ministério de Francisco Campos. Especialmente porque viu nas primeiras 

reformas instituídas um retrocesso flagrante na cruzada educacional em que ela própria 
e seu grupo estavam empenhados. Mais adiante, a constatação desse retrocesso 

torna-se ainda mais evidente:

O sr. Francisco Campos parece que resolveu dar cada dia uma prova mais convincente de que 
não entende mesmo nada, absolutamente, de pedagogia. Que a sua pedagogia é pedagogia de 
ministro, isto é, politicagem...
E assim, antes que tivéssemos estudado o caso das reformas, deixou desabar, do seu ministério 
para as mãos do Sr. Getulio Vargas, um decreto tornando obrigatório o ensino religioso nas 
escolas(...)

O ensino religioso obrigatório nas escolas, instituído pelo governo116, deixou 
muito claro o que se poderia esperar em termos de reformas para a educação. Cecília 

não deixa dúvidas quanto à sua perplexidade diante das primeiras ações ministeriais e, 
ainda no mesmo artigo, torna evidente seu próprio conceito de educação e seu 

alinhamento ideológico com os pressupostos da Escola Nova:

(...) Ora, a educação, no nosso tempo, é uma fórmula de levar as criaturas à liberdade, pelo 
desenvolvimento de todas as suas aptidões; (...) Daí, todas as obrigatoriedades atentarem contra 
o espírito da Escola Nova, que é apenas um aspecto da vida no século que atravessamos.
Sob pena de sermos retrógrados, temos de estar de acordo com o tempo. Sob pena de sermos 
tiranos, de nos submeter à sua ética.
O sr. Francisco Campos acaba de demonstrar que não sabe estas coisas, absolutamente 
vulgares, na pedagogia corrente...
Seu ministério, que já tinha decaído de educação em instrução, por obra das reformas, acaba de 
ser extinto. Extinto pelo próprio ministro. (...) Educação é um problema de liberdade: preparo do 
homem para se orientar por si. Religião é catequese (...) Que pensará de semelhante coisa o sr. 
Getulio Vargas, que quis ter o destino do Brasil em sua mão, prometendo-lhe um futuro, se não 
melhor, pelo menos mais democrático, mais livre?

116 Esse decreto foi assinado em abril de 1931.
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Esse Decreto tinha razões políticas que justificavam sua promulgação. A 

Revolução de 30 não foi bem vista pelos militantes católicos. Primeiro, porque ela 

intensificava o afastamento entre o Estado e a Igreja e descartava a participação desta 
nas políticas. Segundo, porque Getulio Vargas provinha de uma região onde 

predominava o pensamento positivista o que, em outras palavras, significava dizer uma 
forte orientação centralizadora e de fortalecimento do Estado. Nesse sentido, o 

Governo Provisório procurava legitimar-se ao mesmo tempo em que preparava o 
Estado Novo, e para isso se fazia necessário conquistar o apoio de um segmento 

importante como a Igreja. A melhor maneira de consegui-lo seria fazendo concessões 
às suas reivindicações. Em uma carta de Francisco Campos a Getulio Vargas, datada 

de 18 de abril de 1931, 12 dias portanto antes desse artigo, essa troca de favores fica 

explicita:

Permito-me acentuar a grande importância que terá para o governo um ato da natureza que 
proponho a VExcia. Neste instante de tamanhas dificuldades, em que é absolutamente 
indispensável recorrer ao concurso de todas as forças materiais e morais, o decreto, se aprovado 
por VExcia., determinará a mobilização de toda a Igreja Católica ao lado do governo, 
empenhando as forças católicas de modo manifesto e declarado toda a sua valiosa e 
indispensável influência no sentido de apoiar o governo, pondo ao serviço deste um movimento 
de opinião pública de caráter nacional117.

Com a publicação desse Decreto, de fato conquistou-se o apoio e a simpatia do 

clero e do laicato católico em favor do movimento revolucionário, até porque uma das 

maiores reivindicações da Igreja dizia respeito à educação religiosa nas escolas 

públicas. Outro fator preponderante a ser considerado é a relação íntima entre a Igreja 
Católica e o Estado na história do Brasil. Sendo a população majoritariamente católica a 
Igreja, por longo tempo, proporcionou o único código moral e ético disponível no país118, 

mas com a consolidação da República, ficou à margem dos negócios de Estado e foi 

justamente esse espaço perdido que o clero passou a reivindicar novamente.
Cecília certamente não desconhecia essa pretensão católica. Através de alguns 

de seus artigos, é possível afirmar que ela tinha algum conhecimento a respeito do 
possível pacto entre a Igreja e o Governo. Entretanto, este é o mais inequívoco:

117 A Revolução de 30. Textos e documentos, Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1982.
118 SCHWARTZMAN, Simon (org). Estado-Novo: um auto-retrato. Brasília, 1983.
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A falecida Legião de Outubro, bem se pode dizer que agora já é uma re-legião, embora o 
trocadilho seja o pior possível, e talvez o sr. Maurício Lacerda, que não perde oportunidades 
dessas, já o tenha feito em alguns dos seus desaparecidos artigos. (...) As palavras do sr. 
Capanema, declarando agora em Minas que "a legião reafirma todos os compromissos com a 
Igreja, principalmente no que se relaciona ao ensino religioso e a validade do casamento 
religioso", vêm provar claramente a existência de um compromisso que se ocultava, porque só 
se reafirma o que já foi afirmado antes. Ora, quando os primeiros protestos se levantaram contra 
o decreto abominável do ensino religioso, quer à imprensa, quer em telegramas a particulares, 
publicados nos jornais, procuravam sempre fazer crer numa absoluta isenção do governo em 
face das diversas religiões praticadas no Brasil.(...) Mas com a declaração do sr. Capanema, 
ficam expostos os mecanismos desta Revolução (...) Mas agora, o sr. Getúlio Vargas fica em 
situação muito delicada. Delicadíssima. Porque foi ele quem assegurou sempre ao povo que o 
ensino religioso não viria favorecer nenhuma religião especial. Ora, se a legião reafirma os seus 
compromissos com a Igreja Católica...E se o sr. ditador disse que ia governar com as 
legiões...Assim se desilude um povo. E não há nada mais grave que um povo desiludido119.

De uma maneira geral, toda ação política está ligada ao jogo de interesses e à 

equação de forças do momento. No caso da promulgação do Decreto tornando 
obrigatório o ensino religioso nas escolas, como já afirmamos antes, atendia sem 

dúvidas as intenções de cooptação que a revolução precisava para legitimar-se naquele 
momento específico. Cecília Meireles abordou, en passant, em um dos seus artigos, a 

orientação religiosa de Francisco Campos, qual seja, nenhuma! O Sr. Francisco 

Campos era declaradamente ateu, apesar dessa afirmativa ser relativamente 

questionável porque ele, como quase todos os intelectuais da época, obteve sua 
educação em instituição confessional católica. Contudo, declarando-se ateu, Campos 
não só elimina o caráter religioso do Decreto como também confirma a razão de ser da 

sua implantação.
Na ocasião em que se introduziu a Reforma de Ensino em Minas, no entanto, o 

Sr. Francisco Campos não assinou o malfadado decreto. Não assinou em Minas e 

provavelmente não assinaria no Distrito Federal enquanto Ministro da Educação se isso 
não implicasse em desestruturar conchavos articulados pelo governo:

Depois desse caso ruidosíssimo do Ministério da Aviação, em que o Sr. Francisco Campos fica 
numa atitude tão espantosamente em desacordo com aquela sua piedosa vocação sintetizada 
no decreto religioso, já não se sabe o que esperar do sr. Getúlio Vargas, cujos secretos 
pensamentos têm qualquer coisa de profundamente hierático e faraônico. (...) Com o sr. Getúlio 
Vargas, porém, que, talvez por motivos sutis e talvez também indispensáveis, vem fazendo 
passar a sua atividade e seu poder de ditador ameno pelos mais misteriosos caminhos, a gente

119 MEIRELES, Cecília. Legiões e Religiões. 3/07/1931. Grifos da autora.
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fica diante deste caso vendo um tremendo ponto de interrogação crescer nos ares, pousando ora 
sobre um ora sobre o outro dos dois ministérios em luta. Que vai acontecer depois disso? Que 
nos digam os astuciosos ou inocentes católicos que se haviam regozijado com o decreto político- 
clerical onde está a autoridade do jovem e ambicioso ministro para ousar falar na palavra 
religião, já tão explorada e desmoralizada, através dos tempos e dos povos, a serviço de 
interesses confusos. Que nos digam a espécie moral que crescerá nas escolas futuras bafejadas 
pelas tendências piedosas de quem, naturalmente, se suporia que ainda defende a balela de não 
haver moral laica (essa coisa tão explorada pela ignorância e a maldade) se acaso não se 
soubesse que se recusou a assinar, em Minas, idêntico decreto, porque as possibilidades 
também eram outras...(...) Esse Ministério da Educação que não tínhamos ficou, depois de 
criado, como alvo natural de todos os que se preocupam pelo progresso desse país, em que a 
cultura nunca foi capaz de respirar, debaixo da mordaça da politicagem(...)120.

Oito meses depois de ser anunciada a obrigatoriedade do ensino religioso, 

Cecília publica a abolição daquele decreto nas escolas públicas estaduais de São 
Paulo, baixado pelo então Interventor naquele Estado. Nesse mesmo artigo, comenta 

uma declaração dada por Campos à imprensa paulista que, se não o redime, ao menos 

esclarece um pouco a sua posição-fantoche no Ministério: "O próprio sr. Francisco 

Campos, num extraordinário momento de lucidez, declarou à imprensa que o seu 

decreto era combatido só por pessoas de idéias avançadas - e, conseqüentemente - 
apoiado pelas de idéias retrógradas? Que barafunda!"121.

As questões relativas ao Ministério renderam muitos artigos e muitas 
provocações a Getúlio e, obviamente, ao seu Ministro de Educação:

O sr. Francisco Campos, que se está celebrizando pelas coisas trocadas que faz, tem feito 
perder de vista todos os outros elementos que ocupam indevidamente cargos de natureza 
educacional. Isso, decerto, causa uma vasta alegria aos outros, que se vêem retirados à sombra 
discreta em que os colocou o inesperado recordman. Mas é tempo de se lançar um golpe de 
vista a esses esquecidos, para ver em que ponto vão as suas realizações, e se já mudaram de 
lugar, depois das aventuras do ministro da Saúde Pública. Primeiramente, - que é feito daquelas 
famosas circulares que todo mundo ficou esperando, para saber qual é aproximadamente a 
situação do ensino, através das declarações, possivelmente fidedignas, dos senhores inspetores 
escolares? (...) Que é feito de um famoso Conselho de Educação, que se reunia, para tratar dos 
problemas da sua alçada? Não existe mais o Conselho? Ou não existirão mais os problemas? 
(...) Seja como for, porém, respondidas ou não, as perguntas que aqui deixo envolvem assuntos 
sérios, que certamente devem ser resolvidos por um governo que se mostrou tão interessado 
com a causa da educação, que até criou um ministério especial. É verdade que o ministro 
extinguiu o ministério. Mas naturalmente não extinguiu o govemo (...)122

120 Idem, Aguardando...25/07/1931.
121 Idem, 4/12/1931.
122 MEIRELES, Cecília. Perguntas no ar. 08/05/1931.
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Aparentemente não houve nenhuma represália e nenhum movimento de reação 

por parte da imprensa govemista no que diz respeito às crônicas de Cecília. As 
matérias continuaram. O tom foi se tornando cada vez mais ácido e mais contundente 
e, quanto aos envolvidos, pelas crônicas não há como saber se houve alguma reação 

tornada pública, a censura à imprensa viria mais tarde.
Segundo Angel Rama em seu estudo sobre a América Latina, a política foi um 

componente obrigatório da cultura na evolução da cidade das letras pós 1920. Nesse 
sentido a política foi um tema que recebeu a contribuição de disciplinas intelectuais 
bastante diversas nos partidos que se formavam, novos na sua maioria, mas também 
renovadores. Os debates surgidos transitavam livremente pelo jornalismo. Mas a 

participação generalizada na tribuna pública, onde se jogava com freqüência o destino 

pessoal, ainda não foi suficientemente avaliada123. Possivelmente os ares de 

modernidade que sopravam nas capitais latino-americanas, possibilitavam essa 
exposição. No Distrito Federal, as cobranças ao governo continuavam, como neste 

Comentário:

Depois de dez meses de regime revolucionário, já se tem o direito de perguntar por alguns 
resultados práticos desse regime. Não nos altos domínios da política. Nos domínios mais rasos, 
nos que estão mais diretamente junto ao povo, naqueles em que, justamente, está mais a 
representação da nacionalidade - uma vez que um povo não é uma elite, mas uma totalidade. 
Ora, esses domínios são da educação. E todos nós gostaríamos de saber o que se fez, em 
matéria de educação, nestes dez meses de um governo que se arriscou à aspiração de realizar 
coisa melhor que aquele derrubado em novembro. (...) Quando todos pensávamos que atrás da 
Revolução viria uma época mais clara para a contemplação das necessidades reais do Brasil, e, 
conseqüentemente um interesse por essas coisas que a muitos governos do passado se 
perdoaria fossem consideradas fúteis, chegamos à evidência de um retrocesso que não só 
consterna, mas pode também revoltar. (...) Para muitos, claro está que em dez meses não se 
pode fazer tudo. E é justo. Mas pode-se fazer alguma coisa. Podem-se, ao menos, perceber as 
intenções, e, se não aparecem os fatos, revela-se, ao menos, a esperança de seus indícios124.

Enquanto a censura não chegava, a cronista mantinha-se na posição de ataque 
à sua dupla preferida: Getúlio Vargas e Francisco Campos e já que a diatribe permitia, 

aproveitava a oportunidade que o espaço jornalístico lhe proporcionava para incluir 
outros personagens: Os católicos, desafetos do grupo pioneiro, do qual Cecília não só

123 RAMA, Angel. A Cidade das letras. São Paulo: Editora Brasiliense, 1984.
124 MEIRELES, Cecília. Coisas evidentes. Grifos da autora. 04/08/1931.
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fazia parte, mas também ali representava. Desta vez, a provocação não se dirigiu 

propriamente a um personagem, mas a uma instituição:

Encontrei num jornal este telegrama: Paris, 14, (U.T.B) - O cardeal Verdier, arcebispo de Paris, 
não obstante a atuação política do sr. Aristides Briand com respeito à separação da Igreja do 
Estado, houve por bem que o grande obreiro da paz não fosse sepultado sem a absolvição 
católica. Como é sabido, em virtude da questão suscitada naquela época, o sr. Briand fora 
excomungado pelo Santo Padre. A cerimônia de absolvição foi quase reservada e quando o 
cardeal arcebispo, com suas riquíssimas vestes, no Quai d' Orsay, aspergiu o sarcófago de 
Briand, achavam-se presentes somente o presidente da República, a família do ilustre morto e os 
membros do govemo. Devo confessar que gostei da precisão com que o telegrama se refere às 
vestes riquíssimas do cardeal arcebispo. É realmente um detalhe importantíssimo, para a 
absolvição. Tenho notado mesmo que a religião católica, apesar de discordar de vez em quando 
com a moda, não tem nenhuma tendência para discordar do luxo. Aquele telefone do papa é 
uma coisa do arco da velha. E se é por seu intermédio que ele se comunica com o Eterno, fica 
justificada, afinal, a sua notória falibilidade. Pois umas das provas de falibilidade evidentes são - 
com telefone ou sem ele - esses recursos que a Igreja constantemente faz sobre atos 
devidamente realizados, que mais valia fossem conservados na sua injustiça que servirem 
depois a cenas extraordinárias com que a Igreja pretende talvez demonstrar a sua 
magnanimidade, não logrando senão tornar mais claro o seu pendor para o erro e sua 
precipitação de julgamento, prejudicado ainda mais pelas conveniências políticas que são coisas 
de fazer virar a cabeça aos homens mais ponderados do mundo (...)125.

Cabe aqui uma pequena apresentação do personagem em questão: Aristide 
Briand foi uma pessoa com uma trajetória de vida bastante conturbada. Anticlerical 

confesso, foi advogado de formação, jornalista, político e líder do partido socialista 

francês até ser expulso e se tornar apartidário. Na condição de Primeiro-Ministro, 
liderou sua nação na primeira guerra, de outubro de 1915 a março de 1917. Foi 

candidato à presidência da França e derrotado. Dividiu o Prêmio Nobel da Paz com o 
alemão Gustav Stresemann em 1926. A última proposta de Briand ao mundo foi o 
conceito de uma União Européia. Não sabemos ao certo o que o levou a ser 

excomungado, mas para a compreensão deste artigo de Cecília, o que nos interessa é 
a sua principal atitude contra a Igreja: como Ministro da Instrução Pública da França, 

completou a separação entre a Igreja francesa e o Estado126.
Cecília continua sua irônica matéria, fazendo-nos pensar sobre o não dito, o que 

está no interdiscurso. Na continuação deste artigo, justifica - em parte - seu discurso 
sobre esse episódio:

125 MEIRELES, Cecília. O arrependimento...16/03/1932.
126 Maiores detalhes podem ser encontrados em www.nobel/se/peace/laureates/1926/briand-bio.html.

http://www.nobel/se/peace/laureates/1926/briand-bio.html
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(...) "...houve por bem que o grande obreiro da paz não fosse sepultado sem a absolvição 
católica..." - Quer dizer, existiu um homem que trabalhou, uma longa vida, em tempos e idéias 
controversas, entre homens de interesses desiguais, lutando por um princípio de fraternidade em 
cuja defesa milhares e milhares de criaturas - quase a totalidade do mundo, segundo certas 
estatísticas... - nunca empenharam um instante do seu tempo, nem uma parcela do seu 
pensamento e da sua atividade. Esse homem não era católico. Mais do que isso: estava 
separado da Igreja por aquele a quem se costuma chamar de Santo padre. (...) O dilema poderia 
continuar de pé, se o cardeal arcebispo não vestisse as tais roupas riquíssimas para proceder à 
absolvição. Ora, essa absolvição não foi solicitada pelo morto, que mais uma vez é vítima de um 
atentado contra a liberdade...Logo, partiu espontaneamente do Vaticano O que há de se concluir 
senão que o homem era bom, que a Igreja falhou e que agora, arrependida, - ao menos isso...- 
resolve reconsiderar a injustiça e penitenciar-se do erro? Mas esta penitência deveria ser 
pública, bem pública (...) A não ser que a absolvição também só interesse a essas 
personalidades, e a sua significação seja a de mera transação política, o que não seria nem de 
estranhar, sequer... Mas por que este "Comentário", com estas coisas? Simplesmente porque, 
no momento confuso da Revolução, apareceu também aquele decreto sobre o ensino religioso, 
de autor ignorado, e finalidades suspeitas. Convém, portanto, que se esteja atento às atitudes da 
Igreja por ele beneficiada, para se julgar com mais justiça que ela, considerando-a com clareza e 
rigor, ainda que sem paixão, e sem a mínima sombra de interesse inferior127.

As críticas à Igreja, ao catolicismo e à postura católica ocupam bastante espaço 

nos Comentários, assim como ocupam espaços consideráveis o Chefe de Estado, seu 
Ministro e outros eleitos ocasionais. Em uma crônica de julho de 1931, pouco antes dos 

rumores sobre a saída de Campos, Cecília aproveita o lançamento de uma peça de 

Paulo Magalhães na qual se enfatizava o milagre da alfabetização e das ações 
ministeriais, para discutir a inutilidade da alfabetização quando tratada de forma 
descontextualizada. Aproveita também para fazer uma sátira bem humorada sobre os 
personagens da política nacional, buscando "encaixar" Tupã Gonçalves128, personagem 

principal, nos possíveis candidatos a "salvadores da nação":

Não assisti à peça. Mas li o exemplar que o autor bondosamente me enviou e fiquei procurando, 
depois, quem poderia encarnar, neste momento, com fidelidade, o tipo de Tupã Gonçalves. (...) 
Para ele, o mal do Brasil era básico. Estava na educação popular, ou, antes, na sua ausência...E 
Tupã Gonçalves, pressentindo muito bem esse mal, limitava-o apenas à falta de letras no 
elemento popular, exatamente como fazem todos os entusiastas de boa vontade que não andam 
muito a par das questões de pedagogia. (...) Imaginemos, de fato, repentinamente, de norte a sul 
do Brasil, e de leste a oeste todos fossem capazes de ler e escrever. Que iriam fazer com isso? 
Limito-me a fazer esta pergunta, e a deixar que ao leitor lhe surpreenda a alarmante resposta. 
Para começar a ler alguma coisa de atual, que os informasse a respeito da terra e da gente - o 
que me parece essencial para uma nacionalidade, - os nossos bons caboclos começariam a ler 
os jornais. Ora, todo mundo sabe que o jornal exige uma inteligência apuradíssima, para ser

127 MEIRELES, Cecília. O arrependimento...16/03/1932.
128 Na peça, o personagem Tupã Gonçalves foi o homem que salvou o Brasil através de um programa de 
combate ao analfabetismo.
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compreendido, uma vez que é quase impossível dizerem dois a mesma coisa do mesmo modo e, 
às vezes, até se encontrar o mesmo ponto de vista da primeira a última coluna de um jornal 
só...Os recém-alfabetizados começariam a ficar tontos logo nos primeiros exercícios, e receio 
que acabassem desalfabetizando-se voluntariamente...(...) Que perspectiva tremenda! Mas, 
desgraçadamente, o homem que salvou o Brasil é uma realidade de todos os dias. Desse 
momento, principalmente em que se reúne uma comissão especial para resolver o problema de 
salvar o Brasil. Mas quem será o salvador? Com isso eu não atino. Pode ser o sr. Francisco 
Campos, cujo programa ainda está com os tempos da catequese...Pode ser, também, o sr. 
Leonel Franca, pelos mesmos motivos...Podem ser os acadêmicos Miguel Couto e Aloísio de 
Castro ..Todos esses estão perfeitamente de acordo com os pontos de vista de Tupã Gonçalves. 
Com a diferença de serem muito menos entusiastas. .0  único que não pode ser Tupã Gonçalves 
é, precisamente o autor do projeto, o sr. João Simplício. Porque, de todos, só ele seria capaz de 
ver a questão com mais atualidade. E, por isso mesmo, o Brasil não se salvará, apesar da peça 
de Paulo Magalhães, apesar desse "Comentário", e nem que todos os dias do ano fossem o dia 
primeiro de abril129...

O discurso sobre a alfabetização das massas é longo e antigo. Entretanto, entre 

a década de 20 e 30 muitos discursos referentes ao sistema educacional ainda estavam 

fortemente calcados na necessidade de alfabetizar o Brasil. Nossa opinião é que esse 
artigo teve por finalidade, além das costumeiras alfinetadas na elite política, chamar a 

atenção para essa inversão de prioridades e possivelmente estava direcionado para 
alguns grupos específicos. Alguns dias depois da publicação desta crônica, o assunto 

volta à baila, desta vez englobando também o decreto católico:

Depois da Revolução, ficou absolutamente insolúvel o problema educacional no Brasil. (...) Brasil 
melhor só pode ser Brasil novo, refeito, reconstruído de baixo para cima, - porque, em cima, 
como verificaram os revolucionários, tudo está errado, corroído pela política, e não há jeito de 
fazer boa obra nova com material tão velho e condenado. (...) Mas o Brasil está numa situação 
tremenda, em relação ao seu problema educacional. Digamos que esse problema em parte 
repousa na alfabetização das massas. Não é propriamente alfabetização, mas cultura extensiva. 
Deixemos, porém, passar o termo mais conhecido e acreditado. Existindo um ministério de 
Educação, naturalmente criado para servir à população, e não ao ministro, parece admissível e 
aceitável que esse Ministério se interesse pela questão do alfabeto. Ele mesmo, com uma 
candura encantadora, se esforça para demonstrar esse interesse. Tanto que de vez em quando 
se fazem umas investidas com reformas, comissões, conselhos, etc., cujos planos e resultados 
todo mundo está vendo quanto valem. Acontece, porém, que, junto com essa espécie de 
preocupação educativa, muito útil, possivelmente, para justificar a existência de um Ministério 
especial, mas completamente inútil para resolver o problema do Brasil, há uma outra, muito mais 
grave, porque diretamente ligada às conveniências políticas: a questão religiosa, ou melhor, o 
compromisso do ensino católico nas escolas, que, segundo se afirma, o sr. Getúlio Vargas, 
querendo ainda salvar a honra da revolução LIBERAL, resolveu chamar ensino religioso. Ora, o 
alfabeto e o catolicismo (esse catolicismo que anda por aí) são duas coisas inconciliáveis, 
totalmente inconciliáveis. Criou-se, pois, o seguinte dilema: o Brasil tem de ser ou educado ou 
catolizado. Qual das duas coisas convém ao povo? (...)130.

129 MEIRELES, Cecília. O homem que salvou o Brasil. 10/07/1931. Grifos da autora.
130 MEIRELES, Cecília. Um problema insolúvel. 18/07/1931. Grifos da autora.
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No que diz respeito à questão ministerial, a polêmica se estende para além da 

saída de Francisco Campos. Denunciadas as "trapalhadas" e estando iminente a saída 
de Campos, era hora de chamar a atenção pública sobre a futura ocupação da Pasta 
da Educação.

Em 28 de agosto de 1931, Cecília escreveu um artigo intitulado Diógenes e a sua 
lanterna, utilizando-se metaforicamente do lendário filosofo ateniense da escola Cínica 

(século IV a.C.) que, segundo consta, andava pelas ruas de Atenas com sua lanterna 
acesa em plena luz do dia, procurando por um homem honesto. A partir desse artigo, a 

cronista inicia um novo debate.
Em 5 de setembro de 1931, em Ministério da Educação (I), Cecília chama a 

atenção para a importância desse ministério em relação à obra educacional que (ainda) 

se pretendia construir, mas que, no entanto, as esperanças para os educadores não 

eram muitas, visto que "o erro inicial dos dois ministérios reunidos num só não deixa 
prever expectativas muito felizes. Os médicos e higienistas vão sempre acentuar a 

conveniência da sua adaptação ao ministério criado (...) porque eles são muitíssimo 
mais abundantes que os educadores e a medicina mais acreditada que a pedagogia". 

Cecília previu certo.
O ministério foi interinamente dirigido pelo Dr. Belisário Pena (nessa época, 

diretor da Saúde Pública). A esse respeito, Cecília transcreveu na Página o artigo de 

um professor curitibano, sugerindo alguns nomes para o ministério acéfalo. Constavam 
dessa lista os nomes de Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Anísio Teixeira e em 

último caso, João Simplício131. Entretanto, é provável que Vargas tenha se exaurido 
dessas polêmicas acerca do Ministério, acompanhadas pelos jornais e fora deles. Em 
10 de setembro de 1931 a cronista aborda novamente o assunto deixando a entender 

as possíveis intenções do governante: "O governo criou o Ministério da Educação. 
Supõe-se, pois que estivesse, a princípio, admiravelmente informado sobre o assunto

131 Encontramos um artigo publicado no dia 9 de agosto de 1931, um "artigo especial para a página de 
educação", na parte central da página, ao lado da coluna Comentário, assinado por Erasmo Pilotto, 
discutindo a questão do ensino primário e a atuação do Ministro da Educação, assim como uma 
referência a um artigo recém publicado na mesma página, assinado por Raul Gomes. Isso demonstra a 
importância estratégica da Página de Educação em relações às aspirações e ao envolvimento dos 
educadores com a obra educativa em evidência, inclusive de outros Estados, neste caso o Paraná.
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(...) Mas, diz-se que já pensa extingui-lo... e por quê? Será que depois do Sr. Francisco 

Campos, é melhor desistir de tratar o problema? Isto é que não (...)"132.

Em correspondência enviada a Fernando de Azevedo, em 12 de abril de 1931, 

Cecília comenta uma conversa que teve com Francisco Campos, de cujo conteúdo ela 

publicou apenas uma pequena parte, na qual ele apresenta suas razões para a 
promulgação do decreto referente ao ensino religioso:

Eu não sei se o Ministro gostou da crônica (...) A crônica, aliás, não está inexata, mas incompleta 
(...) Ele começou por me chamar a atenção para o fato de haver tantas iniciativas educacionais, 
ultimamente. Perguntou-me se tinha reparado nisso (...). Ele me disse que é fascista, e quis, por 
todos os modos, explicar as origens do seu decreto. Como o Sr. imagina, esse decreto lhe 
interessa mais pelo seu fim do que pelo seu princípio...Em todo caso, a explicação do Ministro foi 
essa: achando-se o Brasil em pleno caos, ele imaginava reerguê-lo por uma força poderosa, 
capaz de semelhante prodígio. Pensou na organização católica, e arranjou aquele decreto, de 
natureza exclusivamente política. Teve, porém, a surpresa de verificar não haver nada 
organizado no Brasil. Nem mesmo o catolicismo. Sem ministros e sem fiéis, a Igreja deu-lhe a 
impressão de uma ruína. Suas idéias acerca do Brasil transformaram-se. Reconheceu o erro que 
praticava - não o do decreto, mas o da salvação nacional, por meio dele...Está claro que, nas 
entrelinhas, ficam as irreverências: as alusões aos legionários, as argüições sobre a sua fé, o 
interrogatório sobre as vantagens do ensino religioso, a discussão de Religião e Catolicismo, etc. 
O Ministro é, como o Sr. sabe, uma inteligência rica, mas confusa (...) O jogo de seus 
pensamentos é sem clareza e sem continuidade. Dir-se-ia que está cheio de abismos, e salta 
sobre eles agilmente: mas os abismos ficam sempre. E ficam visíveis entre as palavras (...) O 
Ministro deve causar uma certa impressão de desgoverno - ou de insinceridade irritante. Ele me 
disse que o decreto é ineficiente, que não vale nada, que andam combatendo um fantasma: e 
que a melhor maneira de derrubarmos será deixá-lo envolto em silêncio. A revogação, excitando 
o amor-próprio dos interessados, viria a ter uma propaganda de efeito contrário ao que 
almejamos. Nesse ponto eu estou de acordo com ele: mas disse-lhe que não, até o fim, porque 
queria ver até onde ele saberia defender a sua paternidade...Posso dizer-lhe que não a defende 
muito bem...(...) No fim, como boa jornalista, eu quis uma entrevista (...) Disse-lhe porém que, 
para reabilitá-lo junto aos meus leitores, seria necessário obter uma declaração sensacional 
como aquela que me fizera sobre o catolicismo. Disse-me que me daria uma entrevista em dois 
planos: um negando, outro afirmando (ou vice e versa). Como se vê, nada mais no seu estilo, 
hesitante e ambíguo. (...).

Segundo os Comentários133 desde setembro de 1931 havia um movimento no 

Paraná, encabeçado por alguns professores, para que a cadeira de Ministro fosse 

ocupada por Lourenço Filho. A sugestão não foi acatada.

Belisário Pena renunciou ao Ministério poucos meses depois de assumir o cargo. 
Em um artigo datado de 29 de novembro de 1931, Cecília comenta o episódio da

132 MEIRELES, Outra vez o Ministério...[V]. 10/09/1931.
133 O artigo que trata deste assunto intitula-se "Ainda o Ministério [II]", datado de 08/09/1931.
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renúncia sem, contudo, apresentar maiores detalhes. Naquele Comentário a cronista 

não perde a oportunidade de enfatizar os desvios de percurso cometidos pelo principal 
ex-ministro e aproveita a temática para reavivar o discurso em torno da causa 
educacional brasileira. Além disso, sugere discretamente nas últimas linhas do artigo, o 

nome de Fernando de Azevedo para ocupar o cargo vacante.
Parece que a sugestão não teve maiores repercussões. O cargo foi ocupado em 

definitivo por Washington Pires em setembro de 1932 e em julho de 1934 por Gustavo 
Capanema, que nele permaneceu até o fim do Estado Novo.

2.4, Católicos e Renovadores: um Conflito Publicado.

Temos afirmado ao longo deste trabalho nossa posição em relação ao conflito 

entre católicos e renovadores. Nossa análise pressupõe a relativização desse embate, 
por constatarmos nos discursos desses dois grupos mais semelhanças que diferenças 

no que se refere a projetos formativos. Com isto não estamos negando a existência de 
um conflito declarado. Esse conflito é evidente e centra-se principalmente na postura 
ideológica e nos interesses particulares de ambos. Não podemos contestar, entretanto, 

que a ideologia pode ser um fator se não excludente, desagregador, especialmente se 
o que está em jogo é a incorporação de valores e princípios que vão legitimar o grupo 

frente a uma instituição superior de direito, neste caso o Estado, com poderes para 
avalizar ou aniquilar aspirações.

Não se trata, pois, de evidenciar a existência de conflitos, até porque na nossa 
perspectiva eles são óbvios, mas de analisar as diferentes estratégias utilizadas pelos 
conflitantes na tentativa de conquistar a opinião pública e dos educadores, com o 
propósito de exercer o controle e garantir a hegemonia de pressupostos para o sistema 

educacional brasileiro. Isso pode ser traduzido por idealismo filosófico ou por arrogância 
política? Difícil interpretar, sem correr riscos de incorrer em uma visão reducionista que 
impede a possibilidade de perceber as especificidades que acabaram por singularizar 
tanto as idéias como os próprios grupos em questão.
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Na concepção dos renovadores, o Estado deveria comprometer-se com as 

questões educativas, através de políticas eficientes para a educação que atendessem a 

escola como um todo e não promovendo reformas sobre as bases já existentes - 
consideradas por eles arcaicas - porque isso concorreria para a perpetuação de um 

sistema dual de ensino134.
Na ótica católica, partia-se do principio de que se a educação fosse controlada 

pelo Estado, tornar-se-ia um absolutismo pedagógico, um bolchevismo intelectual, 

próprios da sociedade soviética. Além disso, consideravam duvidoso interpretar a 
educação como fenômeno social. Na sua concepção a educação deveria ter uma 
finalidade espiritual, preparar o homem para a vida com princípios religiosos bem 

definidos. Nesse sentido, tudo o que divergisse do pensamento cristão era denunciado 
como fruto da influência comunista. Em sua crônica, Leigo e Religioso, Cecília fornece 

pistas sobre a maneira como os católicos interpretavam os princípios defendidos pelos 
renovadores:

Quando as criaturas de má vontade se põem a querer inventar equívocos em torno da 
denominação "leiga" que a escola moderna reclama para si, chega-se a ficar em dúvida sobre o 
seu grau de compreensão das coisas, porque não há nada que disponha tanto para a má 
vontade como justamente a ignorância ou o conhecimento parcial, voluntário ou involuntário.
A questão tem sido debatidíssima (...). Todo mundo concorda: menos os católicos. E começam a 
levantar a suspeita (já tão conhecida que até dá má impressão dos recursos da sua inteligência) 
de que a escola leiga é uma coisa monstruosa; que é uma escola sem moral, sem Deus, sem 
Cristo; que é a perversão da infância e a desgraça da sociedade; o desmoronamento nacional e 
a condenação da humanidade para todo sempre.
Mas parece que há outras religiões, além do catolicismo. No entanto, essas não acham nada 
disso. Logo, de princípio, há que admitir que o conceito de escola leiga não é anti-religioso senão 
para os católicos. A própria moral cristã, portanto, comum a outras seitas (...), não sente 
perniciosa a escola chamada "leiga” que só a moral católica ou, antes, à política da Igreja 
romana costuma dar sobressaltos (...). Mas, quando se quer alcançar uma conclusão diferente, 
faz-se a confusão das palavras, porque, deturpando-se-lhes o sentido, é claro que vai direto a 
qualquer fim premeditado (...)135.

Embora a reação católica à intervenção do Estado nas questões educacionais 
fosse fundamentada, entre outras coisas, no que alguns membros do grupo136 definiam

134 BRANDÃO, Zaia. A Intelligentsia Educacional - Um percurso com Paschoal Lemme por entre as 
memórias e as histórias da Escola Nova no Brasil. Bragança Paulista: IFAN-CDAPH. Editora da 
Universidade de São Francisco/EDUSF, 1999.
135 MEIRELES. Cecília. "Comentários", 6/02/1932.
136 Referimo-nos especialmente a Tristão de Athaíde entre outros.
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como o caminho para o absolutismo pedagógico ou o bolchevismo intelectual, seus 

discursos se mostraram por vezes contraditórios, porque apontaram também em outras 

direções: após a proclamação da República, o Estado intensificou seu afastamento em 
relação à Igreja, razão pela qual a partir das comemorações do centenário da 

Independência, esta procurou maneiras de promover a reaproximação. Depois desse 
evento, os discursos da Igreja passaram a dar ênfase na união entre a fé católica e a 

pátria brasileira. Para a instituição eclesiástica era uma questão de recuperar o poder 
político e a influência exercida sobre os negócios do Estado. Além disso, na concepção 
da hierarquia superior católica era preciso criar uma ordem política e social 
fundamentada em princípios cristãos. De acordo com esse preceito, era primordial que 

se promovesse uma nova aproximação entre a Igreja e o Estado. Nesse sentido, os 
católicos procuraram cumprir essa orientação eclesiástica e, para isso, teriam que 

demarcar as fronteiras entre a concepção católica e a concepção dos renovadores 
acerca da reestruturação do sistema escolar que ambos pleiteavam.

Para pontuar essas diferenças, as críticas mordazes foram desferidas por ambos 
os grupos. Católicos e renovadores utilizaram-se da imprensa não só para arregimentar 

o professorado, mas também para conquistar espaço junto à opinião pública. Em maio 
de 1931, discursando a propósito do decreto do ensino religioso e de uma solicitação 

feita pelo Ministro José Américo137, Cecília assim se pronuncia:

O ministro José Américo, que tinha tão boa acolhida na sua aparição no cenário do governo, em 
virtude de A bagaceira (...).0 ministro José Américo, com esta subscrição que encabeçou entre 
funcionários de seu Ministério para pagar o transporte de uma imagem religiosa, está 
manifestando uma compreensão retrógrada da expressão liberal que, como escritor, pelo menos, 
não devia deixar de entender perfeitamente...A coisa vai passar-se dessa maneira: os 
funcionários católicos (católicos quero dizer, que estudaram o catolicismo, em pequenos, talvez 
fizeram a primeira comunhão, casaram também na igreja e batizaram os filhos), - uns por hábito, 
outros por praxe, e alguns por fanatismo decerto, - assinarão pressurosos a lista, sabendo que 
vem direitinha do ministro, e que um ministro, apesar de tudo, ainda é personagem que convém 
não desagradar...qualquer leitor de Eça de Queirós conhece dessas mentalidades...Agora, nas 
repartições, naturalmente não haverá só católicos, por muito que se deseje garantir, que no 
Brasil, eles são uns quarenta milhões...(...) Eis o que está gerando a Segunda República. 
Possibilidades de hipocrisia, possibilidades de pavor (...) Enquanto isso, os estudantes 
continuam queimando livros e jornais católicos em Roma. O povo anda queimando conventos 
jesuítas na Espanha, sem falar em outros sucessos mais...Tudo porque se inventaram essas

137 José Américo foi ministro da Viação e Obras Públicas de 1930 a 1934, quando deixou o ministério 
para assumir a Embaixada do Brasil junto a Santa Sé.
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separações entre os homens, separação que não são as religiões que produzem, enquanto 
pretendem ficar no domínio religioso, que é verdadeiramente seu. Separações que advém de 
religiões que cobiçam fazer, antes de tudo, política imperialista, sem se importarem com os 
processos de que lançam mão, contanto que possam alargar seus domínios (...)138

Nos Comentários de Cecília a Igreja enquanto instituição, com seus dogmas, 

usos e costumes e o catolicismo propriamente dito são amplamente criticados. Em 

relação a um grupo católico constituído, as referências são genéricas e passíveis de 
dúbia interpretação. Na crônica intitulada Uma lembrança desagradável, a cronista volta 
a criticar o decreto assinado por Francisco Campos e o catolicismo, mas não deixa 

pistas conclusivas sobre o grupo católico:

A Coligação Pró-Estado Leigo acaba de realizar uma importante sessão solene, em que não só, 
mais uma vez, definiu a sua atitude de protesto contra a pretendida invasão do catolicismo nos 
negócios do Estado como apresentou dados notáveis de sua organização e fatos graves que já 
estão ocorrendo em virtude do aparente apoio do governo à religião romana. A Coligação Pró- 
Estado Leigo não é um agrupamento inexpressivo de indivíduos. Ela reúne em si doutrinas 
religiosas e sociais de todos os matizes que perfazem um total de mil setecentas e duas 
corporações. (...) Toda essa gente se agita contra um inimigo comum: o sinistro decreto 
Francisco Campos, que, depois da queda do ministro, é a mais desagradável lembrança da sua 
passagem pelo Ministério da Educação. Disseram que o decreto sinistro visava, a princípio, 
favorecer declaradamente a Igreja romana. Teria sido o dr. Getúlio Vargas que, propondo o 
ensino facultativo das religiões em geral, teria atenuado os interesses do ministro com sua 
reconhecida prudência de ditador. Mas - perguntaram muitos - se, neste govemo, os ministros 
são simples auxiliares da ditadura, por que o dr Getúlio Vargas não impediu desde logo a 
calamidade que terá de vir, cortando, - em vez de alterar, apenas, - a pretensão do ministro 
ambicioso? (...) Agora, o que resta a fazer é inutilizar o decreto. A prova de que ele não tem 
firmeza é que, apesar da célebre "maioria" de católicos, o ministro que o inventou não se pôde 
manter no cargo (...)139

As pistas mais definitivas podem ser encontradas na correspondência pessoal de 
Cecília com Fernando de Azevedo140:

(...) Muito pior que ela(a gripe) é o Sr. Tristão de Athaíde, por exemplo. Ainda não li, mas sei que 
ele escreveu mais um de seus venenosos artigos contra Anísio. Está, evidentemente, resolvido a 
desmoralizar a Escola Nova, e isso de procurar confundi-la com o comunismo parece-lhe decerto 
um método de eficiência. (...) Depois, a corrente a que pertence o Sr. Tristão de Athaíde com 
esse delírio dos fracassados, que, na loucura da salvação, não podem distinguir mais a natureza 
dos seus próprios argumentos. É, realmente, um caso de vida ou de morte. (...) Em todo caso, eu 
creio - e antes andasse enganada - que esses cronistas nos vão dar muito trabalho. Primeiro,

138 MEIRELES, Cecília. Aquele desastrado decreto...29/05/1931. Grifos da autora.
139 MEIRELES, Cecília. Uma lembrança desagradável. 09/09/1931.
140 Correspondência datada de 23 de maio de 1932. Grifo nosso.
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porque não é fácil, nem agradável, nem prático discutir com enfermos. E eles o são - e quase 
todos incuráveis. Chega mesmo a ser desumano. Mas, por outro lado, acontece serem enfermos 
originais, faladores, iluminados, que se dizem amigos íntimos de Deus, e, como quase todos os 
amigos íntimos, começam por deixar na gente uma desconfiança muito grave sobre a sua 
amizade. (...) Estive hoje com o Dr. Anísio. Parece-me que principia a sentir-se fatigado com as 
ruindades do Tristão. Sem falar noutras, de sacristia, feitas pela mesma unção e talvez mais 
veneno. Decididamente, precisamos acabar com essas intrigas sobre a Escola Nova. A minha 
situação não me permite tomar a palavra, neste momento: quem é que poderíamos encontrar 
que escrevesse qualquer coisa útil e valiosa? Aqui no Rio estão esgotados os elementos. Se o 
Sr., de acordo com o que conversamos, pudesse obter aí em São Paulo uns dois ou três artigos, 
então já os poderia alternar, talvez, com outros nossos, fazendo um movimento de defesa que 
serviria para esclarecer o público. Peço-lhe que pense nisso. Não convém deixarmos a Escola 
Nova entregue aos seus detratores. Amanhã reúnem-se os professores católicos para, entre 
outras coisas, deliberarem sobre a fundação da Universidade católica141. Pode não ser nada: 
mas é, pelo menos, um aborrecimento certo (...).

Considerando o que diz a carta, não há dúvidas que o grupo católico se tenha 
empenhado em construir uma imagem negativa dos renovadores, suas concepções de 
educação e, especialmente, seus atos. Anísio Teixeira, enquanto Diretor da Instrução 
Pública do Distrito Federal, foi amplamente criticado por parte desse grupo142.

Os embates ideológicos entre católicos e renovadores, “que se mantiveram 

abertamente em oposição até 1937 -  ano em que o golpe de estado cortou pela 
autoridade o conflito”143 em disputa pela hegemonia do sistema escolar, acabaram 

determinando as estratégias que ambos usariam para cooptar os professores para suas 
causas. Quanto mais convincentes fossem seus discursos, quanto mais adeptos 
conseguissem arrebanhar, maior a possibilidade de exercer o controle e legitimar seus 

ideais.
Na opinião de Camara Bastos, "Prescrevendo determinadas práticas, valores e 

normas de conduta, construindo e elaborando representações do social, a imprensa 
pedagógica afigura-se como fonte privilegiada de estudo: Sua análise possibilita avaliar

141 O Conselho Federal de Educação votou a aprovação prévia para o funcionamento das Faculdades 
Católicas de Direito e de Filosofia em 1940. O parecer foi homologado por Capanema em 30 de outubro 
de 1940. SCHWARTZMAN, Simon, BOMENY, Helena Maria B„ COSTA, Vanda Maria R. Tempos de 
Capanema. São Paulo: Paz e Terra: Fundação Getúlio Vargas, 2000.
142 Conforme atesta NUNES, Clarice. Anísio Teixeira: a Poesia da ação. Bragança Paulista, SP: EDUSF, 
2000.
143 Idem, p. 178.
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a política das organizações, as preocupações sociais, os antagonismos e as filiações 

ideológicas”144.
A imprensa e o “material impresso desempenharam um papel fundamental como 

dispositivo de regulação e modelagem do discurso e da prática pedagógica do 

professorado”145. Mesmo sendo uma prática comum para ambos os grupos a 
propaganda impressa dos pressupostos defendidos, católicos e renovadores seguiram 

por vias diferentes para empreender suas abordagens. Com isto, o teor do material 
impresso obedeceu a características próprias.

Os renovadores optaram por explicar em detalhes o conteúdo da proposta da 

Escola Nova que eles defendiam, qual o papel da escola na modificação da sociedade 
e, principalmente, como poderia ocorrer a organização nacional através da organização 

da cultura. Souberam, sobretudo, aproveitar o poder de penetração da matéria 

impressa para que esta, além de divulgar as premissas da Escola Nova, fosse utilizada 
“como ferramentas de transformação do trabalho do professor nas escolas”146.

Os católicos, por seu turno, evitaram ao máximo entrar na esfera reformista do 
grupo antagônico. Ainda que propondo uma reforma pedagógica baseada em 

pressupostos modernos, com alguns elementos comuns à Escola Nova, só fizeram uso 
dessa expressão para designar um campo doutrinário da pedagogia, evitando assim 

uma possível comparação entre as duas propostas. Em 1931 publicaram através do 

Centro D. Vidal uma série de artigos contra os reformadores e suas premissas, sob o 
título de Pedagogia da Escola Nova. Tristão de Athaíde lançou seu livro Debates 
Pedagógicos, Padre Leonel Franca retomou sua obra sobre Ensino religioso e Ensino 
leigo, "estudando-a a todas as luzes e com abundante documentação"147.

É preciso, porém, deixar claro que o grupo católico não pode ser definido como 
tendo sido monolítico; pelo contrário, foi heterogêneo assim como o grupo reformista.

144 BASTOS, Maria Helena Camara. a Imprensa periódica educacional no Brasil: de 1808 a 1944. In: 
CATANI, D. B; BASTOS, M. H.C. (Org.) Educação em revista - a Imprensa periódica e a história da 
educação. São Paulo: Escrituras Editora, 2002. p. 173.
145 CARVALHO, Martha Maria Chagas de. a Escola Nova e o impresso: um estudo sobre estratégias 
editoriais de difusão do escolanovismo no Brasil. In: FARIA, Luciano Mendes de (org). Modos de ler 
formas de escrever. Belo Horizonte: Autentica, 1998, p. 71
146 Idem
147 AZEVEDO, Fernando de. a Cultura brasileira, vol. III, p. 172.
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Havia uma certa similaridade de pensamento entre alguns intelectuais católicos e os 

reformadores no que diz respeito ao ideário da Escola Nova. Intelectuais como 

Jônathas Serrano e Everardo Backheuser, católicos fervorosos, mostraram-se 
favoráveis aos ideais de renovação, chegando até a publicar obras nas quais assumem 

posições muito semelhantes às dos seus antagonistas. No entanto, essa adesão não 
impediu que fizessem restrições quanto a alguns aspectos da filosofia da Escola Nova, 

especialmente a ênfase dada ao monopólio da educação pelo Estado, a co-educação 

dos sexos e o ensino laico.
Na década de 20, Jônathas Serrano foi o braço direito de Fernando de Azevedo 

na Reforma do Distrito Federal148, publicando posteriormente os Princípios da Escola 

Ativa, no qual defendeu a idéia de que a liberdade de ensino deveria submeter-se a 

uma fiscalização eficiente, mas não perturbadora e despótica do Estado, uma afirmação 
sem dúvidas pouco convencional para o discurso católico. Everardo Backheuser 
publicou várias obras, algumas rechaçando a educação Deweyniana defendida por 

Anísio Teixeira, outras procurando encontrar um meio termo entre escola tradicional e 
Escola Nova.

Renovadores e católicos procuraram articular a melhor forma de penetração de 
seus materiais, dentro de suas possibilidades de produção e divulgação. Estando na 
direção da ABE, os renovadores publicaram o Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova na revista que até então se chamava Educação, de circulação em âmbito 

nacional, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 1932, com o subtítulo de A 
Reconstrução Educacional no Brasil: ao Povo e ao Governo. O objetivo principal dessa 
divulgação era oferecer diretrizes para uma nova política educacional, ao mesmo tempo 
em que disseminava os novos ideais.

Lourenço Filho, quando assumiu a Diretoria da Instrução Pública de São Paulo, 
tomou logo a providencia de modificar o título da revista Educação, que vinha sendo 
publicada pela Diretoria, por Escola Nova. Embora aquela revista privilegiasse matérias 
relativas à nova proposta educacional, publicou também, por várias vezes, apreciações 
críticas vindas dos educadores católicos em relação ao Manifesto, especialmente no

148 AZEVEDO, Fernando, a Cultura brasileira. Vol. III, 1958.
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que dizia respeito a laicidade do ensino, importante ponto nevrálgico entre os dois 

grupos. Em períodos anteriores, Lourenço Filho, Fernando de Azevedo e outros 

intelectuais que, no futuro, viriam a aderir à Escola Nova discutiam educação pelos 

jornais. Após formar-se na primeira turma da Escola Normal de Pirassununga e lecionar 
por um ano na escola de Porto Ferreira, deixou registrada sua passagem pela 
imprensa. De 1915 a 1921, publicou artigos de conteúdos pedagógicos e sociais nos 

jornais paulistas Jornal de Piracicaba, Commercio de São Paulo, Correio paulistano e O 
Estado de São Pau/o149.

Apesar dos membros do grupo dos Pioneiros, como ficaram conhecidos esses 
intelectuais renovadores, não usufruírem largamente do status e das possibilidades que 

comandar a ABE lhes conferia, facilitando-lhes inclusive o acesso aos meios de 

comunicação, valeram-se muitas vezes da imprensa para publicar matérias relativas à 

educação. Fernando de Azevedo publicava com freqüência artigos referentes à reforma 
do ensino no jornal paulista Correio da Manhã e é o próprio Fernando, em sua obra 

magna, quem destaca o papel da imprensa nessa campanha:

Elementos de vanguarda tomavam posições na imprensa do país, e especialmente no Rio de 
Janeiro onde, no Diário de Notícias, de 1931-1934, Cecília Meireles, com suas crônicas finas e 
mordazes, e Nóbrega da Cunha, com sua atividade sutil e de grande poder de penetração, 
Azevedo do Amaral, em O Jornal, com sua dialética persuasiva a serviço de um pensador 
robusto, e, mais tarde, J.G. Frota Pessoa, que desde 1933 fêz de sua coluna no Jomal do Brasil 
uma trincheira de combate, pela sua lucidez implacável e pela segurança de seus golpes, 
traziam novos estímulos e acentos novos a esta campanha, cujo conteúdo não se esgotava 
sobre o plano cultural, e ao longo de cujo desenvolvimento vibravam com uma força sustentada 
um espirito moderno e um sentimento profundamente humano150.

O inicio da rápida carreira jornalística de Fernando de Azevedo foi no Correio 

Paulistano, no ano de 1917. Como iniciante, escrevia notas de falecimentos, 
aniversários, ou qualquer matéria de caráter social. Ainda nesse jornal tornou-se 

comentarista e, por fim, colaborador, com artigos assinados na primeira página. Mais 
tarde, Fernando de Azevedo foi redator do Estado de São Paulo e, em 1926, organizou

149 LOURENÇO, Lêda Maria Silva, o Pensamento de Lourenço Filho em seus primeiros escritos 
pedagógicos e nas conferências da Associação Brasileira de Educação - ABE. In: MONARCHA, Carlos 
(org). Centenário de Lourenço Filho 1897-1997, Londrina, Marilia, Rio de Janeiro: Ed. da UEL, UNESP, 
ABE, 1997, p. 47.
150 AZEVEDO, Fernando, a Cultura brasileira. Vol. III, 1958, p. 181.
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e dirigiu um grande inquérito entre professores para reunir dados sobre o ensino em 

todos os graus. Nas suas entrevistas, procurou focalizar as questões de maior 

interesse, enfatizando aspectos filosóficos, sociais e pedagógicos. O resultado desse 
inquérito foi, sem dúvidas, o embrião da Reforma desenvolvida por ele em 1928, no 

Distrito Federal.

Os 26 signatários do Manifesto eram intelectuais que por vias diversas 

alcançaram projeção na esfera cultural, mas grande parte deles exercia o magistério ou 

a ele estava especialmente ligada. Por outro lado, a prerrogativa desses intelectuais 

que, de certa forma, endossaram aquela "carta de intenções" certamente não 

aconteceu de forma aleatória. O primeiro e principal requisito sem dúvidas seria o de 
estarem de acordo com o objetivo do documento e, sobretudo, acreditarem na proposta 

educacional e social que ele ensejava. O segundo talvez tenha sido a possibilidade que 

alguns deles representavam na defesa e divulgação das premissas contidas nesse 

Manifesto, através da imprensa e do rádio. Cecília Meireles dirigia a Página de 

Educação no Diário de Notícias, Armanda Alvaro Alberto e Edgar Sussekind de 

Mendonça, além de colaborarem em revistas e jornais da época, já haviam fundado a 

Escola Regional de Meriti, na qual também colaborava Venâncio Filho e cujo trabalho 
pedagógico ali realizado foi publicado por Ferriére em seu livro Transformons l’école151. 

Julio de Mesquita dirigia o jornal O Estado de São Paulo, Mario Casassanta exercia o 
cargo de diretor da Imprensa Oficial de Minas Gerais, Frota Pessoa era colunista do 

Jornal do Brasil, Garcia Resende era diretor da Imprensa Oficial do Estado do Espírito 

Santo, Nóbrega da Cunha era jornalista de vários periódicos no Rio de Janeiro e um 
dos fundadores do Diário de Notícias, Roquete Pinto fundou a radio Sociedade do Rio 

de Janeiro, Noemy da Silveira era colaboradora de jornais e revistas técnicas nacionais 
e estrangeiras.

O lançamento do Manifesto obteve ampla repercussão nos meios de 
comunicação da época, resultado "da capacidade de articulação política de Fernando

151 MIGNOT, Ana Chrystina Venâncio. Baú de memórias, bastidores de histórias: o legado pioneiro de 
Armanda Alvaro Alberto. Bragança Paulista: EDUSF, 2002.
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de Azevedo"152, que em carta a Anísio Teixeira, datada de 12 de março de 1932, 

evidencia sua intenção de tornar públicas as idéias contidas no Manifesto através dos 

jornais do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Bahia 
e Pernambuco. Nesse mês de março de 1932, jornais de vários Estados publicaram 

esse documento, em partes ou integralmente. No dia 19 de março, Cecília publicou a 
introdução do Manifesto dos Pioneiros, na Página de Educação do Diário de Notícias.

Embora a articulação de Fernando de Azevedo tenha funcionado no sentido de 

nacionalizar as idéias do Projeto Educacional que representou, sua estratégia editorial, 

por outro lado, ajudou a intensificar as retaliações por parte do grupo católico. Este 

também utilizou a imprensa para golpear o teor do documento e os seus representantes 

legais, principalmente a Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo, acusando-os de 

anticristãos e antinacionalistas. Mesmo sendo alvos de críticas contundentes, o papel 

desempenhado pelos intelectuais que trabalharam nos meios de comunicação, 
especialmente na imprensa, para divulgar um ideal, assumir posições e mobilizar a 

sociedade para uma causa comum foi fundamental, à medida que modificou os rumos 
da política educacional em curso e, sobretudo, porque suas interferências legaram uma 

outra visão da maneira como foi tratada a causa educacional no Brasil dos anos 30.

152 XAVIER, Libânia Nacif. Para além do campo educacional: um estudo sobre o Manifesto dos Pioneiros 
da Educação Nova (1932). Bragança Paulista: EDUSF, 2002, p. 31.
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3. A ARTE NA PENA DA ARTISTA

3.1. A Poeta em Festa

Ser poeta é ter o dom de surpreender a beleza da vida, nas 
grandes linhas de harmonia em que se equilibra todo o
universo. Ser poeta é ter uma alma com dimensões
diferentes das dos homens comuns. É poder apreender a 
amplidão das visões objetivas numa síntese admirável, bem
como as expressões subjetivas, com todos os seus matizes,
todas as suas cambiantes, todas as suas transfigurações153.

É impossível analisar os Comentários da professora envolvida em políticas 

educacionais sem que se encontrem, sintática e semanticamente, sinais inequívocos da 

linguagem poética constituindo e norteando esses espaços. A contribuição mais 

significativa de Cecília Meireles para com o Movimento pela Escola Nova foi a sua 

atuação diária na imprensa carioca. Foi pelo jornal que a cronista descortinou para o 
público os ideais do Movimento, suas premissas e sua filosofia. Foi pelo jornal que a

professora evidenciou a sua crença na nova promessa para o sistema escolar

brasileiro, e foi na coluna Comentários que a poeta deixou registradas suas esperanças 

na construção de um mundo melhor, e se voltou para a educação como num apelo: 

"para que o sonho não se perca, e se faça realidade sem deixar de ser sonho"154.
Analisar as crônicas de Cecília é imiscuir-se nos labirintos construídos pela sua

linguagem, para buscar os sentidos do dito e os indícios do não dito. Esse exercício nos 
fez refletir sobre a interação interdiscursiva dos seus Comentários, nos fez refletir 
especialmente sobre o lugar da autora como principio de agrupamento do seu discurso, 

como unidade e origem de suas significações e, sobretudo, como foco de sua 
coerência.

153 MEIRELES, Cecília. O espírito poético da educação. 26/11/1930.
154 MEIRELES, Cecília. O Destino das Esperanças. 01/05/1932.
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Desde cedo, Cecília Meireles desenvolveu a sua inclinação natural para a arte e 

para a educação155. Aos 18 anos, estreou com seu primeiro livro de poemas, Espectros. 

Aos 22, publicou seu segundo livro de poesias, Nunca Mais... e Poema dos Poemas. 

Aos 23, lançava Criança meu Amor, que foi posteriormente adotado como livro didático. 

Aos 24, publicou Baladas para El-Rei e em 1938, então com 37 anos, foi premiada pela 

Academia Brasileira de Letras por Viagem. No ano de 1930, para concorrer à Cátedra 

de Literatura Vernácula da Escola Normal do Distrito Federal defendeu sua tese, O 
Espírito Vitorioso. No prefácio dessa tese, Cecília faz a apologia da Escola Nova, 

refletindo sobre os problemas relativos à formação do professor e à formação do 

indivíduo. Em sua tese, a Escola Moderna poderia restituir à criança "suas primitivas 

qualidades de liberdade, de inteligência, de estímulo à observação, de coragem para 

experimentar e agir, libertando-a de quaisquer preconceitos formados, poupando-a de 

preconceitos novos e desenvolvendo-lhe a formação de vontade equilibrada”156. Na 
última fase desse concurso Cecília foi superada pelo professor Clovis do Rego 

Monteiro, cuja tese defendia a concepção pedagógica clássica-erudita, classificando-se 
em segundo lugar.

Alceu de Amoroso Lima (Tristão de Athaíde) era o presidente da Banca 
Examinadora. A essa época, Amoroso Lima já era um intelectual importante no grupo 
católico, razão pela qual somos tentados a conjecturar sobre aquele resultado, visto 

que a tese de Cecília estava impregnada pela filosofia da Escola Nova. A Banca 
terminou empatada e coube a Tristão o voto de Minerva, que desempatou a votação a 

favor de Clóvis do Rego Monteiro. A classificação de Cecília em segundo lugar parece- 
nos um arranjo bastante útil para os interesses do grupo católico, salvaguardando 

alunos e professores da Escola Normal de idéias renovadoras.
Ainda que nossas conjecturas pudessem ser confirmadas, não acreditamos que 

a cisão tenha sido tão profunda a ponto de impedir que alguns membros dos grupos, 
católico e reformador, se mantivessem em relativo contato dentro do contexto

155 Ver o segundo capítulo deste trabalho: Cecília Meireles: Poeta, Jornalista, Professora e Signatária - 
Os arquitetos da Educação.
156 LÔBO, Yolanda Lima. Cecília Benevides de Carvalho Meireles. In: FÁVERO, M.L.A. e BRITTO, J.M. 
Dicionário de educadores no Brasil - da colônia aos dias atuais. Rio de Janeiro: Editora UFRJ/MEC-lnep- 
Comped, 2002, p.239.
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educacional, e em contato mais estreito, talvez mais cooperativo, em outras atividades, 

mesmo após a publicação do Manifesto dos Pioneiros em 1932, que sem dúvidas pode 

ser interpretado como um marco nas disputas entre os dois grupos em torno da 
Constituinte.

Obviamente, quando falamos em católicos estamos falando de maneira precisa, 

ou seja, nos referimos àqueles intelectuais que defendiam as posições da Igreja no 

âmbito educacional. Mesmo assim, não deixamos de considerar as particularidades 
individuais, pois isto seria o equivalente a cair no extremo oposto, e são justamente os 

extremos que temos procurado evitar. Nossa análise pressupõe a percepção das 

heterogeneidades, porque acreditamos que estas fizeram toda a diferença, viabilizando 
diálogos e arrefecendo um pouco as divergências.

Retomando Gilberto Velho, para compreender a negociação da realidade é 

preciso compreender a vida social como uma constante acomodação das diferenças. É 
preciso reconhecer que nesse processo, os conflitos são esperados e inevitáveis, tanto 

fora como dentro de grupos ligados a interesses comuns. “Um projeto coletivo não é 
vivido de modo totalmente homogêneo pelos indivíduos que o compartilham. Existem 

diferenças de interpretação devido às particularidades de status, trajetórias (...)”157. 
Mesmo nesse aparente caos de heterogêneos, a complementaridade é possível.

Um bom exemplo disso foram as atitudes de Carneiro Leão e de Dom Helder 

Câmara. Talvez esses intelectuais tenham sido os que mais defenderam as idéias de 
John Dewey contra os argumentos de alguns católicos mais radicais, para os quais a 

filosofia deweyana era anti-religiosa. Surpreendentemente, suas defesas foram 
embasadas a partir do catolicismo. Segundo Mae Barbosa, Carneiro Leão fundamentou 
sua defesa nos escritos de um sacerdote católico, De Hovre, intitulado Essai de 

Philosophie Pédagogique, publicado em Bruxelas no ano de 1927158.

Outro exemplo que pode endossar nossa afirmativa foi a organização da Revista 
Festa, idealizada por literatos católicos, tendo sido Cecília, no seu início, uma das 
poucas exceções. Essa Revista ficou conhecida como tendo sido de conteúdo

157 VELHO, Gilberto. Projeto e metamorfose -  antropologia das sociedades complexas. Rio de Janeiro: 
Zaar, 1999, p.41.
158 BARBOSA, Ana Mae. John Dewey e o ensino da arte no Brasil. São Paulo: Cortez, 2001, p. 159.
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espiritualista, talvez pela valorização dada ao espírito humano, ou talvez em virtude da 
composição do grupo?

Na opinião da portuguesa Margarida Maia Gouveia, “a inquietude dos primeiros 
modernistas era uma inquietude para a destruição; a inquietude de Festa procura repor 

uma ordem e criar uma espiritualidade, mais sugerida que demonstrada (.,.)”159 Na sua 
concepção, Festa não poderia ser classificada como uma revista católica, mas uma 

revista de católicos, que não se colocava “na onda de reformismo religioso, de natureza 

bíblica e teleológica (...)• Festa não entrou na polémica oficial da Igreja em relação ao 

modernismo teleológico que negava a historicidade dos milagres e exagerava o valor 
dos critérios racionais (...)”16°

A corrente de pensamento desses escritores espiritualistas partia do princípio 

que se deveria renovar sem romper com o passado, ou seja, se deveria reler a tradição. 

Nas palavras de Leodegário de Azevedo Filho “as características gerais e particulares 

do grupo não escondem um decidido apego à tradição brasileira, filiando-se ainda ao 

simbolismo, numa visão de cunho universalista.”161 Festa nasce, portanto, “sob a égide 
espiritualista do simbolismo”162.

A bibliografia especializada163 consagrou a expressão "aproximou-se" do grupo 
de Festa, quando se refere ao envolvimento e à colaboração da poeta naquele 

empreendimento. Discordamos desta expressão porque, segundo fontes164, a revista foi 

estruturada em casa de Cecília e de seu marido Correia Dias, o que descaracteriza o 
verbo aproximar aí empregado. Cecília Meireles não se aproximou de Festa: 

juntamente com outros intelectuais pensou, constituiu, organizou e deu vida a mais uma

159 GOUVEIA, Margarida Maia. Cecília Meireles: uma poética do “Eterno Instante”. Escritores dos países 
de língua portuguesa, Imprensa nacional - casa da moeda, 2002, p.27.
160 Idem, p.32.
161 AZEVEDO, Leodegário A. de. Poesia e estilo de Cecília Meireles. Rio de Janeiro: José Olympio, p.20.
162 Idem, p.21.
163 Esta expressão foi usada por Darcy Damasceno e Alfredo Bosi.
164 Entre elas está a entrevista de Andrade Murici dada a Caccese, para o Estudo de Festa, que foi a 
terceira monografia sobre revistas literárias brasileiras publicadas pelo Instituto de Estudos Brasileiros da 
Universidade de São Paulo, em 1971. Nesta entrevista Murici elucida esta questão: "fôra em casa de 
nossa grande amiga, Na Rua de São Cláudio, na entrada do Morro de São Carlos, que Festa foi 
estruturada, com o auxílio do eminente ilustrador Correia Dias. Português, de lá nos encaminhou ele para 
os impressores portugueses que souberam dar a Festa fisionomia inconfundível (...) aí estão as datas 
para comprovarem-no”. In: CACCESE, Neusa Pinsard. Festa. Instituto de Estudos Brasileiros da 
Universidade de São Paulo. São Paulo: Editora da USP, 1971.
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face do Modernismo brasileiro, consubstanciada na Revista. Essa efetiva participação 

nos interessa, sobretudo, porque evidencia a possibilidade de diálogo fora do âmbito 
político-educacional. Cecília Meireles esteve lado a lado com Tristão de Athaíde e 

Jackson de Figueiredo, rivais nas discussões de ordem educacional, mas 

colaboradores no modernismo de Festa. Mesmo naquele grupo, majoritariamente 
composto por literatos, não havia uma unidade de pensamento, mas também não havia 

motivos para disputas e, nesse caso específico, as divergências foram encaradas como 
pluralidades de posturas, que se limitaram apenas ao campo das idéias. Segundo 

Damasceno, Cecília Meireles ingressou na vida literária do Rio de Janeiro no ano de 

1922, apresentada pelo grupo de escritores católicos, congregados em torno de Tasso 

da Silveira e Andrade Murici165.
Nas últimas páginas da monografia sobre Festa, publicada pela USP, está a 

entrevista de Andrade Murici sobre o surgimento desse movimento, a composição do 
grupo e a efetiva estruturação da revista.

Segundo Murici, a idéia de criar uma revista surgiu no antigo café Gaúcho, 
próximo da Livraria católica de Jackson de Figueiredo. Entre os anos de 1925 e 1930, 

todos as tardes lá se reuniam alguns intelectuais, "compareciam os do grupo de Festa, 
e numerosos outros, mantendo convívio animado e arejado. Tratava-se de tudo, com a 

tônica sempre colocada no mundo das idéias e fenômenos da vida literária"166. Pela 

entrevista de Murici, sabemos que a idéia de se criar uma revista foi acolhida 
calorosamente pelos grupos, especialmente porque viam nesse empreendimento, "uma 

atitude de intervenção no terreno das atividades imediatas”167. Muitos intelectuais da 
época freqüentavam essas reuniões: Andrade Murici, Tasso da Silveira, Cecília 

Meireles, Fernando Correia Dias, Afrânio Peixoto, Graça Aranha, Jackson de 
Figueiredo, Luis da Câmara Cascudo, Brasílio Itiberê, Alceu Amoroso Lima, 
eventualmente Mario de Andrade e Sérgio Buarque de Holanda, entre outros. Faziam-

165 DAMASCENO, Darci. Cecília Meireles: o mundo contemplado. Rio de Janeiro: Orfeu, 1967.
168 MURICI, Andrade. APÊNDICE N° 4 - Entrevista.In: Caccese, Neusa Pinsard. Festa. IEB-USP, 1971, 
p.224.
167 Idem
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se também presentes personagens da velha guarda, entre eles Nestor Victor, Rocha 

Pombo, Silveira Neto e Moisés Marcondes.

Para Murici, nunca houve propriamente um grupo de Festa. Na sua ótica "a sua 
formação [da revista] resultou necessariamente de aspirações muito diversas duma 

insaciável curiosidade de espíritos, guiada por profundo interesse em buscar uma 

sedimentação das tendências aparentemente contrastantes que então se acusavam na 
área literária"168.

Questionado sobre a existência de uma ideologia do grupo, Murici respondeu 

que entre eles havia liberdade de convicções, algumas até conflitantes, mas que o 

grupo era "ciosamente autonomista, intelectualmente (...) a Revista porá em evidência 

pluralidades de posturas e de expressão"169.

Das dezessete perguntas feitas a Murici, uma nos interessa particularmente, 

porque lança um pouco de luz sobre nossas conjecturas em relação à cooperação e ao 
diálogo que acreditamos ter existido entre católicos e renovadores fora dos bastidores 

políticos:

Não se pode negar que Festa se apoiava num forte substrato cristão, mais particularmente 
católico, responsável pelas atitudes políticas, filosóficas e mesmo literárias do grupo. Gostaria 
que o Sr. me confirmasse a origem dessa inspiração religiosa, no plano universal e brasileiro. 
Mais claramente: quais as leituras preferidas pelos colaboradores da Revista? No caso do Brasil, 
quais também as figuras cuja convivência pessoal determinou a orientação de Festa? De que 
forma e em que sentido se operou essa influência?

Em parte, anteriormente respondido. Eu ainda não chegara ao catolicismo, retido pela 
imperiosa atmosfera anticlerical em que vivera no Paraná. Tasso da Silveira superou essa fase 
muito antes de mim, graças possivelmente à influência de Jackson de Figueiredo (...) Outros 
católicos? Francisco Karam, Barreto Filho, Henrique Abílio...A grande maioria era daqueles que 
Nestor Victor (agnóstico confesso) chamava de "católicos brasileiros" (...) Nada de confessional 
entrava em nossas cogitações, no referente à Revista. O catolicismo tinha seu órgão: a Revista A 
Ordem fundada e dirigida por Jackson de Figueiredo. Substrato cristão? Como o Brasil inteiro, 
salvo minorias (...). O rótulo de "espiritualismo" tão intensamente atribuído a Festa só lhe cabe se 
encarado num sentido lato e bastante impreciso. Leituras preferidas? Seria improfícuo tentar 
relacioná-las. Líamos de tudo, e enormemente. Se Tasso da Silveira mostrava certa preferência 
por Whitman, Tagore, Verhaeren, e Cecília Meireles por Tagore, os vestígios dessas tendências 
em Festa não bastam para caracterizar-lhe a orientação. Indiretamente, sem dúvida, Farias de 
Brito, Nestor Victor, Jackson terão condicionado certas manifestações do grupo. Indiretamente.

168

169
Idem
Idem
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Apesar do sincretismo do grupo, nas entrelinhas Murici não deixa muitas dúvidas 

sobre o substrato religioso que, de certa maneira, envolveu a revista, assim como 

também não deixa dúvidas sobre a coexistência pacifica entre os diferentes 
personagens que atuaram em Festa, com suas diferentes idéias.

Gouveia vai mais ao fundo nessa questão religiosa em torno dos intelectuais de 
Festa quando aborda, por exemplo, a posição de Jackson de Figueiredo e Cecília 

Meireles em relação à espiritualidade. Para a autora, Jackson dividia-se entre os 
problemas políticos e os problemas espirituais, subordinando “a política à ordem 
sobrenatural, as tendências reacionárias à visão mística do catolicismo (...) fundamental 

para ele era a ordem moral, o amor e não propriamente a justiça social. Daí, a feição 

militante e polémica de que se revestiu o seu catolicismo, que é resultante de uma 

ideologia fanática da ordem, da hierarquia e da autoridade"170.

Em relação a Cecília Meireles, Gouveia afirma que a sua poesia não se revela 
mística, mas que a sua poesia,

É inseparável de um processo voluntário de ascese. Elementos da cultura ocidental e da do 
oriente (do budismo e do hinduísmo que avidamente absorveu), misturam-se indiferentemente 
em autêntica amálgama. Tem a linguagem dos místicos, predisposições de sintonia com o 
Amado, mas não tem os pressupostos para uma união mística. Parte do incompleto e caminha 
para uma forma de incompletude. E isto porque todo o mundo poético de Cecília é uma 
interrogação meditativa, da sua identidade, do que o homem é e do que deveria ser. Deus é uma 
presença na consciência da poeta, não como entidade dogmática, mas como instância 
enigmática (...)171.

Festa teve duas fases: a primeira iniciou-se em 1o de outubro de 1927 e perdurou 
até janeiro de 1929, com um total de treze números. A segunda, de julho de 1934 a 

agosto de 1935, colaborando Cecília nas duas fases.
Essa revista não tinha uma divisão formal dos assuntos ali tratados, mas muitos 

temas são recorrentes nas publicações, tais como manifestos de cunho literário, 
notícias e notas sobre literatura, artes plásticas, pintura, musica, arquitetura e cinema. 
Publicava também resenhas, ensaios, idéias sobre filosofia, política, religião. Foi, enfim,

170 GOUVEIA, Margarida Maia. Cecília Meireles: uma poética do “Eterno Instante*. Escritores dos países 
de língua portuguesa, Imprensa nacional-casa da moeda, 2002, p 30.
171 Idem, p. 110.
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uma miscelânea de assuntos artísticos e filosóficos gerais e literários de maneira mais 
particular172.

Pode-se afirmar que a publicação de Festa foi um gesto diferenciado, frente a 
outros grupos modernistas que proliferaram naquela época. Como nos diz Caccese, o 

lema de Festa poderia ter sido Renovação, título emprestado do livro de Tristão de 

Athaíde, cuja teoria era de que existiam na arte brasileira apenas duas tendências 

marcadas e originais: a de Graça Aranha, dinamismo objetivista e a dos paulistas, 

denominada primitivismo. Segundo Tristão, faltava uma terceira e fundamental corrente: 

a que fosse norteada por uma mística criadora173. Assim, a Revista "representaria essa 

terceira posição diante da arte - mais totalizadora, pois integra duas realidades que se 

completam, a do homem e a de Deus"174. Entretanto, como sua criação, sua extinção 

se deu sem alarde: possivelmente devido aos crônicos problemas financeiros, a Revista 
não se pôde firmar no cenário literário do Brasil.

3.2. Educação, uma questão de Arte!

Os intelectuais que acreditaram no universo de possibilidades que a cultura pode 
fornecer a um povo, perseguiram um sonho para construir uma nova realidade. Cecília 

Meireles escolheu e perseguiu seu sonho\ E ao escolher o real para narrar em seus 
Comentários, criou significados para os representar. Como Tagore175, acreditava que o 

gosto pelo folclore e a inclusão da arte na educação deveriam incorporar-se à escola, 
assim como o próprio sentido de educação deveria ser revisto, não somente enquanto

172 CACCESE, Neusa Pinsard. Festa. IEB-USP, 1971.
173 Idem
174 Idem, p.23.
175 Em 1930, quando no Brasil se buscava um modelo escolar baseado em novos conceitos pedagógicos, 
surgia em "Feuilles de L' Inde" um brilhante trabalho de Rabindranath Tagore sobre "Uma Universidade 
Oriental''. Nele, discutia os métodos educacionais, apontava erros na formação de estudantes, na 
organização do ensino, na orientação de professores, assim como destacava a importância da arte e do 
folclore na educação; enfim, discutia muitas das questões que aqui no Brasil o movimento de renovação 
evidenciava. Por volta de 1915, Tagore recebeu o Prêmio Nobel e alguns dos seus trabalhos 
conhecemos pelas traduções de Cecília Meireles.
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métodos ou o conjunto de disciplinas, mas como elementos fundamentais no processo 
de construção humana.

Pode-se creditar principalmente a John Dewey, e às suas ligações com Anísio 
Teixeira, o avanço das idéias renovadoras e a filosofia da Escola Nova no Brasil. A tese 

de Dewey esteve plenamente integrada a um ideal democrático de sociedade. Muitos 
conceitos educativos foram formulados, outros foram revistos, e outros ainda foram 

retomados, mas talvez a função mais importante conferida à educação, tenha sido a 

ênfase dada à orientação psicológica do indivíduo, ancorada principalmente em novos 

estudos psico-pedagógicos. Dentro desse princípio, Dewey não negligenciou o papel da 
arte na formação do educando: para ele, a educação da sensibilidade estética era um 

elemento dos mais significativos na experiência humana porque, estimulando-se a 

imaginação e a criatividade da criança, possibilitava-se a sua continuidade bio- 

sociocultural.
O conceito referente à função da arte na educação não é novo. Para Platão, a 

arte deveria ser a base da educação. Infelizmente, os intelectuais que se ocuparam de 
suas teses não atinaram para as possibilidades que essa afirmativa encerrava. 

Segundo Herbert Read, essa tese foi mal apreendida por duas razões: "em primeiro 
lugar porque, durante séculos, não houve uma real compreensão do que ele quis dizer 
com arte: e, em segundo lugar, porque houve uma incerteza quase contemporânea 

quanto aos objetivos da educação"176.
Cecília, com sua apurada sensibilidade artística, identificou-se perfeitamente aos 

objetivos principais da Escola Nova e, ao identificar-se, nos legou em suas crônicas o 
espírito poético da educação. Pelos seus Comentários percebe-se que ela concebia a 

educação como um meio profícuo e único para desenvolver o crescimento do que é 
individual em cada ser humano, e que esse desenvolvimento iria, de certa maneira, 
harmonizar a individualidade de cada educando dentro do grupo social ao qual 

pertencia. Para Cecília, necessário e imperativo era re-conhecer-se177 no mundo

176 READ, Herbert. a Educação pela arte. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 1-2.
177 Cecília escreveu em um dos seus comentários que “nós somos a saudade da nossa infância. Vivemos 
dela, alimentamo-nos dos seus mistérios e da sua distância.” MEIRELES, Cecília. A infância. 
20/12/1930.
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infantil, ser capaz de sensibilizar-se, para assim poder transitar por ele. Aí estava a 
poesia:

(...) Ser poeta não é, precisamente, como em geral se pensa, poder escrever algumas coisas, 
com ou sem sentido. (...) É ter o dom de surpreender a beleza da vida, nas grandes linhas de 
harmonia em que se equilibra todo o universo. (...) Essa sensibilidade interior que é, 
propriamente, o dom poético nem sempre se manifesta em versos; e pode também deixar de ter 
uma exteriorização definida, de qualquer espécie artística Uma das modalidades que se pode 
servir, para sua manifestação, é a da compreensão da vida infantil, que é, por sua vez, um dos 
mais belos espetáculos deste mundo. Por esse motivo de afinidade, é que inúmeros são os 
educadores que, ao mesmo tempo, têm uma personalidade artística já célebre: basta lembrar 
Tagore, Tolstoi, S. Lagerlof, Gabriela Mistral, por exemplo. Mas ninguém pode negar um espírito 
poético em Pestalozzi, em Kerschensteiner, em Eduardo Spranger, em Bovet, na Sra. Artus 
Perrelet, - em todos esses que têm penetrado mais profundamente, pelo milagre do seu dom 
poético, na alma da infância e da adolescência, podendo sobre ela atuar com eficiência e 
simplicidade (...).178

De acordo com a nova abordagem, a arte desempenharia um papel importante 

no desenvolvimento humano. No entanto, pela ótica de Cecília, não era uma questão 
meramente de ensino artístico, nem de desenvolver habilidades manuais, mas de 
educação estética.

A educação estética era vista como essencial, porque através dela era possível 

estimular a educação visual, plástica, musical, cinética, verbal e construtiva, não 
somente úteis, mas absolutamente necessárias para o pleno desenvolvimento do 

educando: “O problema da educação estética da infância precisa ser considerado com 
mais atenção pelos pais e professores, porque ele contém, em grau notável, 

possibilidades inúmeras para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da criança (...)179. 

No entanto, para propiciar esse desenvolvimento em toda sua plenitude, era necessário 
que se considerasse o ambiente físico como um aspecto fundamental.

Montessori dizia que o verdadeiro desenvolvimento não dependia da precoce 

adaptação da criança às finalidades da espécie, mas das possibilidades de realizar as 
condições de vida necessárias no momento de sua própria evolução. De acordo com 

esse pressuposto, desde que a criança estivesse em ambiente adequado, exercendo 
alguma atividade livre, a educação irá se operar naturalmente. Leitora de Maria

178 MEIRELES, Cecília. O espírito poético da educação. 26/11/1930.
179 MEIRELES, Cecília. Educação estética da infância. 02/11/1930.
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Montessori, Cecília compactuou com os princípios de sua teoria em relação ao 

ambiente. Em muitos Comentários ela privilegia o tema, assim como explica a 

importância desse quase esquecido complemento para a educação estética:

Para que a educação se processe com eficiência é necessário, antes de tudo, um ambiente 
favorável. A simples instrução tem-se valido do ambiente como um fator importantíssimo, de valor 
quase único às vezes, e nessas renovações de salas, de museus e exposições, que apelam para 
a observação, a atenção, a memória e a imaginação da criança pelo simples meio de variações 
de disposição, já vemos a influência que se pode desprender do ambiente físico em constante 
atuação silenciosa sobre a infância, como sobre os adultos. A educação da saúde, preservando, 
em vez de curar, implica um saneamento de ambientes, que permite e garante a expansão 
normal da vida. A educação estética está, por sua vez, em direta ligação com as circunstantes, - 
e em tudo não seremos talvez senão repercussões de todas as outras coisas que em redor de 
nós estacionam ou se agitam, sensíveis também, por sua vez, aos efeitos da nossa voluntária e 
involuntária repercussão. (...) A educação em geral é feita desses aspectos particulares, O que 
desejam os educadores modernos não é desenvolver esta ou aquela feição individual: uma 
aptidão do corpo ou a tendência do espírito. A educação moderna é um conjunto de 
desenvolvimentos harmoniosos, correspondentes a todas as faculdades e possibilidades que se 
possam encontrar na criatura humana. ( •)18°

A mudança de perspectiva, que a nova filosofia propunha, envolvia uma série de 
princípios antes considerados de pouca ou nenhuma importância no processo de 

ensino-aprendizagem. A tendência humanística de Cecília permitiu-lhe perceber os 
efeitos negativos de um ambiente inadequado, não somente para a formação da 

criança, mas também para a atuação dos professores, sobre os quais uma ambientação 
menos hostil poderia resultar benéfica:

Tem-se pensado que o mobiliário feio, as paredes sujas, os enfeites fora de moda exercem ação 
perniciosa sobre a criança; é preciso não perder de vista a impressão que causa aos professores 
o mesmo cenário, para o seu trabalho de todos os dias. (...) Quantos professores, ainda hoje, não 
irão à escola sob o peso, a atuação do dever, duro e sombrio como uma condenação? Deixam a 
sua casa florida, alegre, clara, onde a vida também canta sedutoramente. Encontram a escola 
com o conjunto das suas hostilidades: o relógio feroz, que não perdoa os atrasos do bonde; o 
livro de ponto ferocíssimo, com a sua antipática roupagem de percalina preta (...) De toda parte 
surgem objetos detestáveis: réguas, globos poeirentos, borrachas revestidas de madeira, 
tímpanos, vidros de goma-arábica, todas essas coisas hediondas que se convencionou fazer 
parte integrante da fisionomia da escola, e que são acreditadas indispensáveis e 
insubstituíveis.(...)181

180 MEIRELES, Cecília. Círculos de Pais e Professores II. 06/01/1931.
181 MEIRELES, Cecília. Escola atraente. 31/07/1930.
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O professor foi lembrado com freqüência pela cronista. Na sua concepção, 

nenhuma teoria poderia se sustentar sem que houvesse um envolvimento visceral 
dessa figura, sobre a qual pesava toda a sorte de responsabilidades em relação ao 
sucesso da nova filosofia, assim como ao futuro da humanidade, que estava por seu 

intermédio sendo preparado. Cecília fez muitos apelos nas suas crônicas para que se 
investisse mais e melhor em sua formação. Para que o mestre estivesse em 

conformidade com o que se esperava dele e, especialmente, para que ele se sentisse 
realizado na sua missão. Também fez muitas críticas àqueles que, por comodidade, 

não procuravam se adaptar ou não se interessavam em aprofundar seus 

conhecimentos nos pressupostos da pedagogia moderna preferindo, ao invés disso, 

combate-los ou manter-se ao largo. Como professora, reconheceu as limitações dos 

educadores, quer pela sua formação, quer pela sua dificuldade em promover mudanças 

sob estruturas excessivamente corrompidas.

Quando recebeu um telegrama da cidade de Munique informando sobre a morte 

de George Kerschensteiner, Cecília escreveu um belo Comentário em sua homenagem. 
Neste artigo, a cronista evidencia a sua admiração por esse intelectual, especialmente 

por sua preocupação com o professor:

“Faleceu ontem aqui o professor George Kerschensteiner, famoso pedagogo, professor da 
Universidade de Munich e antigo membro do Reichstag, que se tornou conhecido como autor de 
importantes reformas de ensino.’ E nessas poucas linhas vai uma perda imensa para o mundo 
modemo, que dia a dia vai fazendo mais claro o seu conceito e o seu desejo de uma vida melhor, 
através da obra indispensável da nova educação. Entre os investigadores das possibilidades 
pedagógicas, Kerschensteiner sempre se distinguiu por uma sensibilidade particular de coração, 
um sentido evangélico da obra de educar, e uma aspiração idealista de fazer de cada professor 
uma personalidade inteiramente integrada no seu destino, certa da sua responsabilidade, 
gloriosa nessa certeza e humilde, na sua glória, daquela humildade que só conhecem os santos 
e os heróis. Depois de árduas conquistas do pensamento, saindo da investigação psicológica, 
insistente, e exaustiva, apesar de bela, - encontra-se na obra de Kerschensteiner uma doçura 
forte de inspiração que era como o sonho depois do pensamento, e o poema, depois da palavra. 
Seus livros traziam uma seiva de sabedoria, fervorosa e viva, que, como seiva, ia elevando o 
leitor sempre mais alto, para uma inquietação mais ardente da finalidade humana e uma visão 
mais límpida da necessidade e da relevância de agir. Enquanto a maioria conquistava 
brilhantemente espaço mais amplo no estudo da criança e dos caminhos que a ela conduzem, 
Kerschensteiner procurava na formação do próprio mestre o segredo de utilizar as realidades 
admiráveis aparecidas ou sonhadas cada dia. Sua figura definiu-se de um modo raro entre as 
que se empenham no mesmo trabalho de orientação educacional. Outros deixaram, morrendo, 
um vazio da admiração decepcionada, a angustia da colaboração perdida, a amargura do
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trabalho interrompido. Kerschensteiner deixa tudo isso, e deixa mais. Sua obra era, 
principalmente uma obra de amor. (...)182

Observamos que, ao longo dos três anos em que Cecília escreveu seus 
Comentários e dirigiu a Página de Educação, mesmo quando enfatizou questões 

políticas e até burocráticas, não se afastou das suas convicções humanistas. Nesse 
elogio à obra e à personalidade de Kerschensteiner transparece a sua afinidade ao 

neo-humanismo próprio de Goethe, de quem Cecília foi admiradora e ávida leitora.

Este sentimento está marcado de maneira indelével na sua obra literária, e essa 
mesma característica pode também ser encontrada em quase todos os seus 

Comentários. Suas convicções sobre as questões sociais, sobre o papel da escola 

nessa eterna busca pelos impossíveis desejados, levaram-na a reivindicar os elementos 

primordiais para que essa crença na possibilidade de desenvolver plenamente as 
melhores características humanas, ainda na infância, se transformasse nos possíveis 
realizados. Neste artigo, Cecília transita entre a lucidez corajosa da professora 

engajada e o sonho da poeta que acredita em tempos melhores:

(...) A escola tem de ser o lugar de reunião daqueles que se preparam para a arte difícil de viver. 
Seria lamentável que, nesse convívio preliminar, se impusessem divergências e desigualdades, 
favorecendo e desfavorecendo o princípio de um mundo que desejamos harmoniosamente 
formado, numa coerência admirável de todos os seus elementos. Sem pretender o impossível de 
uma uniforme humanidade, o sonho de permitir a elevação de todos até o mais alto nível de si 
mesmo pode passar a ser realidade definitiva da vida, através da obra inteligente da educação. 
Desde que essa obra não se perca na falsidade pretensiosa dos discursos. Desde que sejam 
postos de lado todos os interesses capazes de diminuir o pensamento inspirador dessa esperada 
renovação. Desde que, reconhecendo corajosamente todas as dependências das atuais 
situações, criadas por antigos compromissos, mantendo vidas erradas e destinos constrangidos, 
os homens deste instante resolvam a admitir, de fato, a possibilidade de novos rumos para uma 
futura realidade superior à de hoje, artificial e mesquinha quase sempre. Tudo isso, que parece 
tão pouco, é muito, e ainda difícil de conseguir. Mas só isso é a obra de educação. Só isso pode 
emancipar e, por emancipar, aproximar. Gera-se da liberdade gravemente conquistada um 
sentido de amor imortal que é a única esperança de sustentação do universo. A educação que 
esquecer esse sentido de amor, ou que o tenha ignorado, perdeu a razão de ser, e não pode 
mais tentar situar-se nos dias novos que o mundo agora reconquista, depois de tantas 
experiências e tão formidáveis sacrifícios1 .

182 MEIRELES, Cecília. Kerschensteiner. Rio de Janeiro: Comentário, Diário de Notícias, 17/01/1932.
183 MEIRELES, Cecília. Educação. 06/12/1931.
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A importância atribuída à disciplina de educação artística na filosofia da Escola 

Nova pode ser avaliada pelo número de cursos organizados em arte-educação, entre 

os anos de 1927 a 1935184. Nas suas crônicas, Cecília deixa clara a sua posição quanto 
à educação estética em todos os níveis. Em relação à música, por exemplo, a cronista 

considerava que o que se praticava até então nas escolas brasileiras, não tinha 
nenhuma significação e nenhum aproveitamento, pois o que se cantava "não obedece a 

nenhum plano, a nenhum ensino regular nem gradual. E o maior perigo dessas práticas 

artificiais não está no prejuízo vocal das crianças nem no desacato à sua intuição 

estética, - mas no conceito moral que elas elaboram acerca de todas essas pequenas 

grandes coisas..."180. Cecília afirmava que a música e o ritmo tinham um papel 

importante na formação da individualidade e da estrutura psíquica do homem, mas que 

“todos sabem, o que, em matéria de música, existe nas escolas...”186

Naquela época, o mais perto que se chegava de um ensino musical limitava-se à 
reprodução de hinos, geralmente em louvor à pátria. Em 1930, Cecília escreveu um 

artigo bastante interessante a esse respeito, que demonstra não só a ineficiência do 
método utilizado para ensinar música, mas também a dificuldade da criança em se 

identificar com a letra do que era cantado:

O fato vem fresquinho, porque se passou hoje mesmo, e tem um gosto de espontaneidade tal, e 
vem tão a propósito neste momento que até parece inventado. A menina de cinco anos chegou 
perto de mim, e disse-me, com a maior convicção:
- Sabe de uma coisa?
- Que é?
- Vou cantar o Hino João Pessoa.
- Muito bem! Cante lá! (...)
Lá do norte um herói altaneiro,
Que da pátria o amor conquistou,
Foi um vivo farol que, ligeiro...
Aí a menina parou, e perguntou, fazendo um parêntese:
- Que é um "farol queligeiro“? (...)
Depois da explicação, fiquei pensando num caso semelhante. (...) Eles provam a imensa 
necessidade que se tem de familiarizar as crianças com a letra de certos cânticos, em vez de as 
fazer decorar, sem entender, o que ainda é muito mais comum do que se pensa e do que se 
tinha o direito de esperar. Devido a essa negligência no esclarecer devidamente as coisas, é que, 
na escola em que eu andei, as crianças chamavam o Hino à Bandeira - o de mais bela letra que

184 BARBOSA, Ana Mae. John Dewey e o ensino da arte no Brasil. São Paulo: Cortez, 2001, p. 89.
185 MEIRELES, Cecília. O ensino da música nas escolas. 05/07/1030.
186 Idem
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possuímos - o "salvelino", - juntando erradamente as duas palavras iniciais. E pelo mesmo motivo
é que eu já ouvi, certa vez, numa escola, crianças bem crescidas, aliás, cantando assim:
Terra adorada!
Entre outras mil,
És tu Brasil,
Ó Pátria amada.
Dos filhos de teu ”frango" és mãe gentil...
(...) E os hinos que, por sua vez, dificilmente têm sido bem escritos ficam, certamente, assim 
estropiados, muito pior do que já são187.

Dissemos do que era cantado, quando o correto seria dizer do que ainda é 
cantado, porque hoje, como ontem, observa-se nas escolas de um modo geral uma 

deficiência no que se refere à compreensão das letras dos nossos hinos e muitas 
expressões errôneas estão quase consagradas pelo uso indevido. Sobre o equívoco 

descrito por Cecília, cabe aqui uma pequena explicação: Joaquim Osório Duque 

Estrada escreveu o primeiro projeto da letra de nosso Hino em 1909. Treze anos 

depois a letra foi oficialmente adotada como Hino Nacional Brasileiro. Entretanto, entre 

esta versão e a que foi promulgada pelo presidente Epitácio Pessoa no ano de 1922, 
como parte das comemorações pelo centenário da Independência, foi feita uma série 

de pequenas alterações. Muitas das frases que apareciam na primeira versão foram 
modificadas. No caso da expressão frango, utilizada pelas crianças citadas por Cecília, 
na verdade referia-se à frase de teu flanco (deste solo, na versão atual).

Artista por excelência, a ênfase que Cecília deu à arte no processo educativo 
estava relacionada não somente ao desenvolvimento psíquico e biológico da criança, 

necessários e fundamentais, sem dúvidas, mas também pela possibilidade de se 

proporcionar experiências culturais imprescindíveis para desenvolver suas próprias 
manifestações estéticas e intuições poéticas. Pela maneira como Cecília concebia o 

universo infantil, a introdução de uma verdadeira educação artística no sistema escolar 
brasileiro significava a desmistificação das leis quase sagradas do mundo da arte, e a 

promessa de futuros melhores para aquela geração.
Segundo sua apreciação em relação à disciplina, “não se pode dizer que já 

tenha sido, sequer, estudada, entre nós, criteriosamente, nem mesmo se poderá afirmar 
que existe, porque o ensino que por aí corre com esse nome é alguma coisa

187 MEIRELES, Cecília. Como as crianças cantam. 15/11/1930.



88

anacrônica, monótona, imóvel, feita de moldes e superstições, - em visível contradição 

com a própria arte, que é uma revelação dinâmica, e um movimento contínuo”188. Na 

sua opinião, os artistas, não exatamente os profissionais das belas artes, eram "os mais 
capazes de resolver com facilidade certos problemas que dependem mais da rapidez 

de intuição, do que desses indigestos estudos das criaturas de alma burocrática, e de 
vocação decidida para cortar com as tesouras de sua mediocridade o vôo que levantam 
todas as intenções pressurosas"189.

Quando Villa-Lobos apresentou seus projetos sobre o ensino da música, a 

cronista elocubrou sobre a possibilidade de uma pedagogia musical para que as noções 

de música fossem ministradas de acordo com a idade, com as condições do aluno e, 

especialmente, de acordo com as suas predileções. Na sua concepção, as crianças 

possuem muitas fórmulas de arte ainda não definidas, mas que facilmente se podem 

matar pelos erros de uma educação mal direcionada.
Na Página de Educação de 14 de fevereiro de 1932, foi publicada parte de um 

memorial, que Villa-Lobos entregou a Getulio, no qual esmiuçou a situação em que se 
encontravam os artistas brasileiros, ao mesmo tempo em que se colocou à disposição 

para a finalidade educativa:

No intuito de prestar serviços ativos ao meu país, como um entusiasta patriota que tem a devida 
obrigação de por à disposição das autoridades administrativas todas as suas funções 
especializadas, préstimos, profissão, fé e atividade, comprovadas pelas suas demonstrações 
publicas de capacidade, quer em todo Brasil, quer no estrangeiro, vem o signatário por este 
intermédio mostrar a V. Exa. o quadro horrível em que se encontra o meio artístico brasileiro, sob 
o ponto de vista da finalidade educativa que deveria ser e ter para os nossos patrícios, não 
obstante sermos um povo possuidor, incontestavelmente dos melhores dons da suprema arte190.

A arte literária teve seu espaço assegurado nos Comentários. Aliás, as crônicas 

de educação de Cecília Meireles podem ser consideradas uma obra literária de grande 

valor. A leveza (e a beleza) na sua escrita compuseram autênticas expressões de arte, 

ainda quando o assunto era polêmico e difícil de ser abordado. Nem poderia ser de 
outra forma: neles, aquela que um dia viria a ser consagrada como uma das maiores

188 MEIRELES, Cecília. Educação artística [II], 02/01/1931.
189 Idem.
190 Diário de Notícias, Página de Educação. 14/02/1932.
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poetas brasileiras tratou com elegância, graça e lirismo de temas densos e 

controversos, trazendo-os à tona como a flor que brota do terreno pantanoso e 
insalubre...

Quando enaltece as virtudes da escola Paciência191 para aqueles que se 
dedicaram à árdua função de educar é Saadi, o velho sonhador de Chiraz que Cecília 
evoca:

É bom ler Saadi, o velho sonhador de Chiraz, principalmente àquela hora, que ele mesmo 
cantou: “em que as pessoas que tem um jardim se vão sentar debaixo da sua árvore 
predileta”...Todo o perfume de uma Pérsia distante, amorosa e mística, irônica e meditativa, 
desponta, inviolado e sereno, como o rosto do próprio poeta quando ouviu a palavra eterna de 
certo músico: “Depois da nossa morte, a primavera continuará a enfeitar a terra com as rosas 
que hoje admiramos”...O pensamento de Saadi é uma rosa sobrevivendo a todas as primaveras 
do oriente. Lembrá-lo é enfeitar ainda hoje a terra, - seiscentos e quarenta anos depois que o 
poeta se calou para o homem poder morrer. “Era uma vez...” eu gostaria de ser contador de 
histórias. Homem simples que pára no caminho para ensinar qualquer coisa a quem o escuta, 
mas como quem não está ensinando: - e só por isso consegue fazer aprender...Se pudesse ser, 
ainda que hoje apenas, o contador de histórias do meu sonho, eu te contaria, leitor, esta 
pequena coisa fácil de ouvir: (...) Aconteceu-me ler Saadi, exatamente àquela hora “em que os 
homens que têm um jardim se costumam sentar debaixo da sua árvore predileta...” Veio a 
doçura de pensar, veio a doçura de ver a vida, - veio a doçura, por fim, de sonhar ser o contador 
de histórias que seis séculos depois da morte de Saadi sacode a rosa do seu pensamento para 
espalhar na terra o cheiro abençoado das primaveras de Chiraz que ele tanto amou..192.

Os assuntos controversos foram tratados por Cecília da mesma maneira poética 
que lhe inspiraram os mais célebres contadores de histórias. A infância que sofre, título 

que mais parece ter saído das colunas policiais dos jornais de hoje, foi um tributo a 
Panailt Istrati, o autor de Mes départs, obra na qual Panailt descreve toda a criança 

como revolucionária porque, para ela, as leis da criação se renovam e calcam aos pés 
tudo que o adulto contra elas edificou: moral, preconceitos, cálculos, interesses 

mesquinhos - porque a criança é o começo e o fim do mundo; só ela compreende a 
vida porque se conforma com ela. Nesse ponto o autor diz que não acreditará num 

futuro melhor, senão quando a revolução for feita sob o signo da infância, porque “hoje, 

como na idade média e na antiguidade, nenhuma organização social constituída

191 A história que Cecília contou aos seus leitores nesse dia foi a Escola da Paciência. É uma bonita 
historinha sobre um criado, que pelos seus gestos grosseiros, seu mau humor e fealdade repugnante, 
ensinou seu amo, homem de notáveis méritos, a “suportar todas as coisas dos meus semelhantes...’ .
192 MEIRELES, Cecília. A Escola da Paciência. Rio de Janeiro, Diário de Notícias, Comentário, 
04/03/1932.
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compreende a vida, nenhuma legislação a protege; arbitrariedade e tolice imperam 

mais que nunca”. Realistas e sombriamente atuais, as obras desse romeno encantaram 
Cecília;

O que me seduz em Panait Istrati é, acima de tudo, aquele sabor de sinceridade que tem os seus 
livros: gosto nítido, forte e puro da vida, quer seja a beleza que passe com vagarosos, mas 
transitórios encantos, quer seja o sofrimento que pare, carregado de mundos misteriosos em que 
respiram todas as coisas absolutas. A obra de Panait Istrati possui esse perfume acre da terra 
cavada; está impregnada de humano cada partícula desse chão: mas não é como se ai se 
houvessem desfeito cadáveres, e sim como se estivesse nele modelando novas criaturas; não é 
um solo do passado, mas do futuro, sem desesperos de fim, mas com as dolorosas crispações 
de próximos nascimentos (...) Panailt Istrati é como o cronista de um tempo de transição: as 
misérias que nos descreve deixam-nos uma ressonância antiga, como se já fossem as ultimas 
existidas; e os sonhos que formula contemplam-nos com olhos familiares, porque são as 
aspirações errantes e dispersas, coração do presente, - o desejo claro do instante que nos 
sustenta, o nome da verdade que andamos procurando para nos deslumbrarmos (...) É um grito 
de angustia da infância oprimida, que assim penetra as palavras do escritor, e as leva mais 
longe. E esse homem que reconstitui a dor das crianças desamparadas, e crê numa revolução 
feita sob o signo da infância, é o anunciador de tempos mais belos, em que uma Educação que 
ainda poucos, hoje, compreendem, tenha humanizado completamente os homens, restituindo- 
lhes as qualidades que o uso impróprio da vida atirou para o esquecimento, mas cuja renovação 
é sempre possível esperar193.

A insistência de Cecíiia para que houvesse maior preocupação com a literatura 

infantil valeu numerosos artigos. Por isso, uma das primeiras providências tomadas 
quando a Biblioteca Infantil do Pavilhão Mourisco estava sendo planejada, foi a 

elaboração de um grande inquérito. A indagação principal era sobre a preferência dos 
futuros leitores, mas não menos importante foi o inventário das obras disponíveis para 

esse fim. Cecília considerava questionáveis algumas obras nacionais, destinadas ao 
pequeno leitor. Para ela, escrever para a criança era ao mesmo tempo uma ciência e 

uma arte. Os livros teriam que estimular todas as capacidades sensitivas da criança, 

sem lhes impregnar conceitos dúbios ou até perniciosos. A “moral da história” lhe 
causava, em algumas circunstâncias, um certo desconforto, especialmente quando se 
revelava extemporânea. Nesse artigo, nem La Fontaine escapou;

Sempre pensamos que o maior perigo das fábulas não residia no seu caráter maravilhoso ou 
inverossímil: o símbolo é sempre uma beleza definitiva, que faz transparentes todos os véus com 
que o envolvem. O perigo das fábulas é o desacordo entre a moral que elas exprimem e a

193 MEIRELES, Cecília. A infância que sofre. Rio de Janeiro, Diário de Notícias, Comentários, 03/06/1932.
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realidade da época em que estejam sendo aplicadas. A propósito disso lemos agora o 
interessante artigo de um professor uruguaio, reabilitando a cigarra cantadeira tão vilmente 
injuriada pela formiga avarenta e mesquinha: “Tendo a cigarra em cantigas passando todo o 
verão...” Foi por aí que muitos de nós começamos a aprender versos. E às vezes a página era 
ilustrada e a gente via com tristeza a pobrezinha da cigarra, sem almoço, ir andando, friorenta, 
com a sua violinha às costas enquanto a formiga zombeteira acabava de fechar a portinhola do 
seu sitio...Como as crianças são igualmente sensíveis a beleza e a dor, a simpatia derramava-se 
sobre a sonora inspiradora de Anacreonte, enquanto a lembrança de antigas ferroadas iam 
afastando os laboriosos insetos carregados de mantimentos como, os agiotas de ouro. Este 
professor uruguaio, amigo das cigarras é, sobretudo, um amigo dos poetas. Ele exaltando a triste 
vitima da fábula, restabelece a beleza do mundo, poê-lhe novos louros na fronte e acende-lhe 
aos pés a luz de uma nova compreensão. Num instante em que os valores humanos tão 
facilmente se confundem e o equilíbrio da vida se perturba, sob as mais graves ameaças, a velha 
fábula é um erro triste, que as crianças não deveriam aprender. Entre a beleza e a riqueza, a 
beleza é que é a virtude mais difícil, a mais forte, a mais admirável. Entre a cigarra que se 
distribui prodigamente, povoando de musica o verão de todos, - e a formiga previdente que se 
ocupa em catar provisões que, afinal, nem sequer empresta, a glória está com a cigarra, 
dadivosa, perdulária, sem cálculos nem segundas intenções. (...) Para que nenhuma criança 
assimile a lição de dureza dessas formigas interesseiras, que habitam as fábulas e o mundo, 
aprendamos com o professor uruguaio, a rever o sentido das velhas histórias de moral 
anacrônica, se é que, aliás, uma coisa suscetível de anacronismo pode ser, algum dia, bastante 
moral194.

Tanto para Cecília, como para outros intelectuais da Escola Nova, a introdução 

sistemática do ensino da arte na educação não tinha como finalidade principal propiciar 

aptidões artísticas, no sentido estrito do termo. Entretanto, a inépcia para conduzir tal 
empreendimento poderia não só significar um desastre completo no que se refere a 
desenvolver tais aptidões, como também poderia comprometer a aplicação de métodos 

mais eficientes para o desenvolvimento do homem, tal como era concebido pela nova 
abordagem defendida pelos renovadores.

Na concepção deweyana, os jovens determinam o futuro da sociedade através 
de atividades organizadas que se apreendem pela educação, entendida como um 

processo que se desenvolve a partir de uma série de elementos que não podem ser 

desvinculados, tampouco negligenciados. Nesse sentido, a função da arte na educação 

estava intrinsecamente ligada a uma mudança de perspectiva em relação à formação 
da criança, que resultaria na modificação da sociedade e, especialmente, como um 

elemento fundamental na formação de uma identidade cultural.
Ainda que pudéssemos considerar ter havido alguns equívocos na interpretação 

dos conceitos da Escola Nova sobre a arte na educação, especialmente na sua

194 MEIRELES, Cecília. Diário de Notícias, Comentário, 12/11/1932.



92

implantação, não se pode negar que as tentativas de instituir uma verdadeira educação 

estética no sistema escolar representaram um grande avanço. Pelos Comentários de 

Cecília Meireles é possível mensurar os esforços que os intelectuais da década de 30 
empregaram nessas tentativas. Muitos cursos para professores foram promovidos, 

exposições de trabalhos escolares que, mesmo aquém do desejado, não deixaram de 
representar um enfoque diferente em relação à livre expressão. Da mesma forma a 

valorização do folclore, a democratização de peças de teatro para as crianças, 
exibições infantis, educação musical entre outras iniciativas, são indícios 
inquestionáveis desse avanço.

Porcher diz que “a educação não tem como criar uma oposição entre o que é 

sentido e o que é concebido, entre a sensibilidade e a inteligência, a emoção e a razão. 

O importante é que os dois planos se complementem mutuamente. Implantar a 

monarquia de um desses termos, qualquer que ele seja, é perder o fio da meada.”195. 
Infelizmente, na nossa cultura a arte quase sempre foi vista como um luxo e, por isso 

mesmo, pouco democratizada. Não obstante, nosso sentido de interpretação das 
expressões artísticas não foi devidamente educado para apreciar, nem mesmo para 

desenvolver alguma aptidão. Na concepção helénica, as leis da beleza, entendidas num 
sentido bastante amplo, eram um imperativo, assim como o eram para os Peles- 

Vermelhas que iniciavam sua prece matinal evocando-a: "Desejo que a Beleza esteja 

ao norte e ao sul, a este e a oeste de mim, que a Beleza esteja acima de mim, que a 
Beleza esteja abaixo de mim..."196. Como registrou Cecília "Tudo porque a beleza é 

transbordante. Porque é sempre mais e não tem fim. Tira-se dela a quantidade que nos 
falta de energia para substituição desses esbanjamentos de coragem que as horas de 

todos os dias vão arrancando implacavelmente de nossas mãos"197. Se a escola 

conseguisse introjetar conceitos de arte, beleza e poesia, de maneira ampla e 
generosa, seria bastante possível legar às novas gerações, um sentindo menos estóico 

e mais lúdico da vida, assim como seria possível lhes propiciar o acesso ao mundo

195 PORCHER, Louis. Educação artística: luxo ou necessidade? São Paulo, Summus, 1982, p.22.
196 MEIRELES, Cecília. Beleza. 21/06/1932.197 u —
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enigmático da arte, e, quem sabe... criar condições para o surgimento de muitas 
expressões estéticas de valor universal.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais deveriam ter sempre um sabor de “dever cumprido” mas, 

depois de dois anos e meio dialogando com as minhas fontes, encontrei dificuldades 
para encerrar a pesquisa. Ainda que isto signifique também completar uma fase 

importante da minha vida, nâo me senti como se a tarefa estivesse finalmente 

concluída. Explico-me: minha dificuldade principal está em ter percebido, desde o início, 
o grande potencial que se encerra em cada um dos comentários de Cecília Meireles, 

em cada um dos assuntos, trazidos e tratados com muita seriedade nas Páginas de 
Educação, durante aqueles três anos em que Cecília foi por ela responsável.

Os debates travados sobre o sistema educacional foram muito intensos no 

âmbito jornalístico, durante os últimos anos da década de 20 e em quase toda a década 

de 30. Não tenho dúvidas que esses debates foram bastante significativos para se 

compreender as diretrizes projetadas para as novas políticas e para as novas 

abordagens educacionais pleiteadas, a fim de que fosse possível atingir o ideal de 

educação que se desejava. Como foi defendido nesta pesquisa, os jornais, com seus 
editoriais e suas crônicas são excelentes fontes para a história, porque, como nos diz 

Neves “abdicam de assumir como tarefa primordial o registro pretensamente objetivo do 
acontecimento para abrir espaço ao comentário pessoal, ao olhar subjetivo, à busca do 

significado do efêmero e do fragmentário (...)”198. Esse quase imediatismo, próprio da 
atividade jornalística, tem a vantagem de permitir que identifiquemos quais assuntos 

foram considerados mais relevantes, de maior urgência, e que significado eles tiveram 
para aquela realidade, especialmente nos anos em que o jornal era um dos únicos 

meios de comunicação de massa e, por isso mesmo, capaz de intervir na opinião 

pública e nos rumos da nação.
As crônicas de Cecília somam quase 800 textos, uma produção de fôlego que 

não permitiu à sua autora nem os sagrados descansos do sábado e domingo, pois a 
Página de Educação e a coluna Comentários foram publicadas sete dias por semana.

198 NEVES, Margarida de Souza. História da crônica. Crônica da história. In: RESENDE, Beatriz (Org.). 
Cronistas do Rio. Rio de Janeiro: José Olympio: CCBB, 1995, p. 17.
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Infelizmente o tempo é um fator que, em última instância, determina os limites 

para toda pesquisa - seja ela de que natureza for - especialmente àquelas de natureza 
histórica, nas quais cada releitura das fontes, cada novo olhar, abre um leque de 
possibilidades outras que já não podemos investigar porque a ampulheta se esgotou. 

Nesse instante em que o tempo é findo, fatalmente surge a dúvida: será que deixei de 
abordar assuntos que poderiam contribuir de maneira significativa para a melhor 

compreensão de um período tão singular? Resignada, reconheço que o volume e a 
riqueza dessa produção jornalística de Cecília não podem ser esgotadas numa 

pesquisa de curta duração. Seguramente, há muito mais a ser investigado, muitas 
questões para serem re-visitadas e, muitas ainda, por serem formuladas e devidamente 
exploradas.

Gilberto Velho chama a atenção para a importância de estudos sobre condutas 

organizadas para atingir finalidades específicas, como foi o caso da atuação de Cecília 
Meireles no Diário de Noticias. Segundo o autor, esses estudos podem nos auxiliar a 

desenvolver melhor a noção de campo de possibilidades como dimensão sócio-cultural, 

espaço esse de formulação e de implementação de projetos. Além disso, tais estudos 

possibilitam a análise de trajetórias individuais199 “enquanto expressões de um quadro 
sócio-histórico, sem esvaziá-las arbitrariamente de suas peculiaridades e 
singularidades”200.

Durante os três anos em que Cecília divulgou os ideais da Escola Nova nas 
Crônicas de Educação do Diário de Notícias, ela construiu uma memória. Na intenção 

de popularizar as premissas da pedagogia moderna, motivar a opinião pública e, quem 
sabe... sensibilizar a elite governante para as causas educacionais, atravessou 
diariamente o limiar de incertezas para escrever a esperança.

Nesse seu trabalho diário, Cecília conseguiu expressar com argumentação lógica 
e poesia toda a amplitude do pensamento educacional, da qual ela e seu grupo

199 Há vários Websites sobre Cecília Meireles. Referimo-nos especialmente à página do Projeto Integrado 
de Pesquisa, patrocinado pelo CNPq e vinculado ao grupo PRONEX, sediado no Departamento de 
História da PUC-Rio. Esse website atualmente privilegia, além de Cecília Meireles, Monteiro Lobato, Luiz 
da Câmara Cascudo, Capistrano de Abreu e Mário de Andrade. Consultar 
www.modernosdescobrimentos. inf. br.
200 VELHO, Gilberto. Projeto e metamorfose -  antropologia das sociedades complexas. Rio de Janeiro: 
Zaar, 2a ed., 1994, p.40.

http://www.modernosdescobrimentos
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compartilharam. Pelos seus Comentários é possível afirmar que Cecília constituiu-se 

signatária e ligou-se ao grupo dos pioneiros porque realmente acreditou na 

possibilidade de se construir uma sociedade mais justa pelas vias da educação. A 
Escola Nova lhe seduziu principalmente porque suas principais características poderiam 

conduzir para essa direção, vinham ao encontro de seus próprios conceitos sobre a arte 
de educar e de suas próprias crenças na valorização do potencial humano. Na sua 

leitura, a filosofia da Escola Nova não se propunha a nivelar, ou impor um molde, mas 
acenava com uma expressão de respeito à personalidade e uma aspiração para a 

liberdade harmoniosa e responsável, nas quais as diferenças deveriam ser respeitadas 
e as especificidades trabalhadas e compreendidas. Como escreveu certa vez:

A obra educacional não se propõe reduzir todas as criaturas vivas a um determinado padrão, 
antecipadamente escolhido numa escala. Mas o equilíbrio de que se necessita para o mundo não 
é o de um nível estático, que absurdamente se pretendesse fazer os homens alcançarem: o 
equilíbrio é feito de desigualdades que se harmonizam, satisfeitas todas elas com a posição em 
que se encontram, pelo simples fato de, dentro dela, estarem pondo em jogo, o mais 
intensamente possível, todas as suas atividades, para a sua mais brilhante expansão 1.

Algumas de suas crônicas abordaram os métodos pedagógicos e suas 

possibilidades. Para Cecília, a eficácia de qualquer método estava condicionada a 
muitas variantes. A mais importante delas, condição sine qua non, dizia respeito à 

mudança de postura dos educadores. Era necessária uma disponibilidade constante 

para reavaliar seus conceitos, adequar suas práticas, estar em contínuo 
aperfeiçoamento, idéia que também defendeu em sua tese O Espírito Vitorioso. Era 

preciso, especialmente, desenvolver uma habilidade sensitiva, que permitisse 

compreender e valorizar o ser humano com sua individualidade, suas diferenças e suas 

limitações para poder “apreender cada fenômeno circunstante, conciliando todos os 
desacordos aparentes, todas as variações humanas nessa visão total, indispensável 
aos educadores”202. Era mandatório que o professor procurasse conhecer a fundo os 

métodos que pretendia utilizar, se reconhecesse neles, se deixasse seduzir, inspirar, 
para poder assimilá-los e efetivamente aplicá-los, ou como prescreviam os teóricos, ou

201 MEIRELES, Cecília. Fraternidade. 23/01/1931.
202 MEIRELES, Cecília. Um livro-símbolo. 02/09/1930.
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como sua sensibilidade determinasse. As condições para aplicar novas técnicas nem 

sempre se mostram tão harmoniosas como certas leituras nos fazem crer. Cecília não 

ignorava essa evidência. Por vezes era preciso efetuar pequenas modificações, adaptar 

os procedimentos metodológicos à realidade de cada escola e de cada aluno. Nesse 

caso a intuição, os conhecimentos adquiridos e, principalmente, a sua capacidade de 
adaptação iriam conduzi-lo aos fins desejados.

A mudança de postura, a que tantas vezes Cecília aludiu, não se referia somente 
aos métodos, mas também à maneira como era concebida a educação. A verdadeira 
educação, a seu ver, possuía uma conotação bastante ampla, que não se esvaziava na 

alfabetização ou na simples instrução, mas poderia se traduzir como uma fórmula capaz 

de proporcionar o desenvolvimento de todas as faculdades e de todas as possibilidades 

humanas para a função de viver em sua mais completa significação. Em nenhum de 
seus Comentários deixou de esclarecer perfeitamente esta diferença, assim como 

sempre enfatizou, como um dos princípios básicos da Escola Nova, a estreita 

colaboração entre a família e a escola.
Algumas vezes fez críticas severas sobre idéias equivocadas que alguns pais 

tinham em relação à função da escola, pais para quem a escola significava pouco mais 
que algumas horas de sossego para si próprios, como na crítica de Hervé Lauwick: 
“para não bulirem com o gato, não estragarem a vitrola, não atrapalharem o serviço da 

empregada e não entornarem o leite”203.
Naturalmente artista, Cecília talvez tenha sido a intelectual do seu grupo que 

melhor soube compreender e transmitir a importância da arte para a educação. Seus 
Comentários esclarecem perfeitamente a diferença entre o ensino artístico como vinha 

sendo aplicado e a educação estética.
A literatura especializada há algum tempo vem discutindo a impropriedade que a 

disciplina educação artística adquiriu, logo de sua introdução nas escolas. Segundo 

autores como Robert Read, Ana Mae Barbosa, Louis Porcher entre outros, existe um 
antagonismo entre o que realmente pressupõe o ensino artístico e o que se entende e 
se aplica com este nome. A discussão centra-se, principalmente, no desconhecimento

203 MEIRELES, Cecília. Escola Velha e Escola Nova. 19/07/1932.
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teórico para nortear a educação artística. Na concepção desses autores é comum o 

professor desenvolver nas aulas de arte uma colagem desconexa e, de certa forma, 
irrefletida de atividades oscilando entre o desenvolver habilidades e o laissez faire.

Robert Read, por exemplo, diz em sua obra A Educação Pela Arte que os modos 

de auto-expressão, literária, poética, musical, etc deveriam constituir-se numa 
abordagem integral da realidade e deveriam ser chamadas de educação estética ou 

educação dos sentidos nos quais a consciência, a inteligência e o julgamento humano 

estão baseados. “É só quando esses sentidos são levados a uma relação harmoniosa e 

habitual com o mundo externo que se constitui uma personalidade integrada”204.

Este equívoco sobre a verdadeira função da arte na educação, que os autores 

contemporâneos pontuam em suas obras, já havia sido denunciado há setenta anos 

atrás por Cecília em seus Comentários. Em suas crônicas sobre o tema e nas diversas 
matérias da Página de Educação, ela transitou livremente por várias modalidades de 

arte, todas as suas possíveis aplicações, assim como evidenciou a importância de cada 

uma dessas modalidades no equilíbrio psicológico e racional do indivíduo.
As mudanças de todas as ordens que a década de 30 sinalizava, exigiam que se 

considerassem diversos fatores como essenciais para a própria modernização da 
sociedade e da Nação. A nova era que os tempos prometiam solicitava um modelo de 
comportamento social, individual e intelectual que a escola deveria estar apta a 
proporcionar. Infelizmente, pelas próprias circunstâncias, determinadas em parte pelo 
momento de transição que o país atravessava, não havia como não se envolver em 

questões de ordem política. Ao longo de sua vida, Cecília muitas vezes declarou na 
imprensa a sua aversão a este segmento. Parece-nos que o seu envolvimento nessa 
esfera, verificado principalmente no debate sobre o ensino religioso e sobre as atitudes 
do presidente Getulio Vargas tão logo se mostrou vitoriosa a Revolução, deveu-se a 
uma crença particular de que aquele era o momento adequado para reivindicações e 
para a mobilização de todos aqueles que, cada um à sua maneira, pudessem contribuir 

para atingir o objetivo almejado: a reformulação do sistema de ensino brasileiro.

204 READ, Robert. a Educação pela arte. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p.8.
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A longa polêmica que sustentou sobre o decreto de Francisco Campos referente 

ao ensino católico nas escolas tinha, em primeiro lugar, razões de foro íntimo. 
Humanista por excelência, Cecília o considerava arbitrário e ofensivo à liberdade 
individual, preceito de que nunca abriu mão. Além disso, um decreto dessa natureza 

feria seguidores de outras religiões, pois apesar do Brasil ter sido sempre um país 

oficialmente católico, existiam pessoas que professavam outra fé e seriam obrigadas a 
partilhar de uma doutrina alheia às suas próprias.

Em segundo lugar, permitir que esse insulto ao caráter laico da escola 

persistisse, significava recuar em uma das fundamentais premissas defendidas pela 

Escola Nova. Era necessário, portanto, fazer uma campanha que abalasse os ânimos 

do poder público e da população, para que esse decreto fosse revogado. Além disso, 

era preciso impedir que o grupo católico obtivesse essa vantagem junto ao governo.

Embora ela própria, assim como outros renovadores, tenha se empenhado ao 
máximo para esclarecer professores e a opinião pública sobre as possibilidades que a 

nova pedagogia poderia oferecer à educação o grupo, ao longo de alguns anos, foi se 
desfazendo. De certa maneira, os católicos saíram vitoriosos na Constituinte e os 

pioneiros “ficaram isolados dentro e fora do governo”205. Apesar de todos os esforços, a 
força dos renovadores não foi suficiente para produzir as alterações que desejavam 
naquele momento específico; contudo, os pressupostos por eles defendidos, 

imortalizados em suas obras e no Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, deixaram 
marcas profundas que puderam ser sentidas ao longo das próximas décadas, e 

permanecem vivos até os nossos dias.
Mais tarde, alguns intelectuais do grupo dos pioneiros seriam cooptados pelo 

Estado Novo, trabalhando lado a lado com antigos rivais católicos. Na gestão do 
Ministro Capanema, Lourenço Filho, assim como Alceu Amoroso Lima foram seus 
assessores bastante próximos, tendo o primeiro permanecido até o final de seu 

ministério. Fernando de Azevedo atraiu uma vez mais a ira dos católicos e, como Anísio 
Teixeira, foi chamado de comunista, passando ambos por um período considerável de 
ostracismo. Francisco Campos, autor da Reforma Mineira em 1920 e em 1932, ministro

205 NUNES, Clarice. Anísio Teixeira: a Poesia da ação. Bragança Paulista, SP: EDUSF, 2000, p. 441.



100

da educação de Getúlio Vargas, não mais voltou para a área de educação. Mais tarde, 
ainda na gestão de Vargas, assumiria a pasta da Justiça206.

Cecília não acompanhou o destino do grupo pioneiro como diretora da Página de 
Educação. Ela deixou o Diário de Notícias em janeiro de 1933. A Página ficou ao 

encargo do mineiro Atílio Vivacqua, também componente do grupo e signatário do 
Manifesto.

Os poetas, em geral, têm uma visão de finitude diferente da maioria das 

pessoas. Em uma de suas crônicas, Cecília chegou a afirmar que “a contribuição dos 
poetas, na obra da Nova Educação, consiste, principalmente, nesse abrir de 
perspectivas que eles talvez não percorram, mas sem as quais as experiências e 

técnicas ficariam de certo modo limitadas, sem esse apelo para a distancia que a ação 
é que atende, mas o sonho que causa”207. Certamente não perdeu de vista a realidade 

do momento e não lhe passou despercebida a imensa dificuldade que, ela e seu grupo, 
teriam em concretizar seus objetivos. Mas Cecília acreditou no sonhar um mundo 

melhor e fez-se combativa e atuante, sabendo que, mesmo que o horizonte que 
buscava fosse inatingível, estava justificada a caminhada.

Assim confundem-se a educadora e a poeta e, mesmo no último instante, não 
seríamos capazes de dizer se uma sobrepõe à outra, mas ficamos com a certeza de 
que ambas percorreram juntas os caminhos da mesma realidade e compartilharam do 

mesmo sonho:

Despedida

Aqueles que se habituaram a falar, de uma coluna de jornal, sobre assuntos de seu 
profundo interesse e chegaram a saber que alguém os ouvia, e participava da inquietude do seu 
pensamento -  criaram um mundo especial, de incalculáveis repercussões, cuja sorte 
condicionaram à sua, pela responsabilidade a que ficam sujeitos os autores de toda criação.

Esta “Página” foi, durante anos, um sonho obstinado, intransigente, inflexível, da 
construção de um mundo melhor, pela formação mais adequada da humanidade que o habita.

Diz uma das nossas autoridades no assunto que isto de ser educador tem, 
evidentemente, a sua parte de loucura.

206 SCHWARTZMAN, Simon. BOMENY, Helena Maria B., COSTA, Vanda Maria Ribeiro. Tempos de 
Capanema. São Paulo: Paz e Terra: Fundação Getulio Vargas, 2000.
207 MEIRELES, Cecília. Folclore e Educação. 30/07/1932.
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Mas além de um sonho, esta “Página” foi também uma realidade enérgica, que muitas 
vezes, para sustentar sua justiça, teve de ser impiedosa e pela força de sua natureza pode ter 
parecido cruel.

O passado não é assim tão passado porque dele nasce o presente com que se faz o 
futuro. O que esta “Página” sonhou e realizou, pouco ou muito -  cada leitor o sabe -, teve 
sempre, como silenciosa aspiração, ir além. O sonho e a ação que se fixam acabam: como o 
homem que se contenta com o que é, e eterniza esse seu retrato na morte.

Assim, este último “Comentário” de uma série tão longa em que andaram sempre juntos 
um pensamento arrebatado e vigilante; um coração disposto ao sacrifício; e uma coragem 
completa para todas as iniciativas justas, por mais difíceis e perigosas -  este “Comentário” não 
termina terminando.

Ele deixa em cada leitor a esperança de uma colaboração que continue. Neste sucessivo 
morrer e renascer que a atividade jornalística, diariamente, e mais do que nenhuma outra, 
ensina, há bem nítida a noção de esperança que, através de mortes e ressurreições, caminha 
para o destino que a vida sugere ou impõe.

Pode cessar o trabalho, pode o trabalhador desaparecer, para não mais ser visto ou para 
reaparecer mais adiante; mas a energia que tudo isso equilibrava, essa permanece viva, e só 
espera que a sintam, para de novo modelar sua plenitude.

Manteve-nos a energia de um sentimento, claro e isento, destes fatos humanos que a 
educação codifica e aos quais procura servir.

Nada mais simples; e nada tão imenso. Simples -  que até pode ser feito por nós anos 
inteiros, dia a dia. Imenso -  que já se passou tanto tempo, e há sempre mais a fazer, e melhor e 
mais difícil -  e, olhando-se para frente, não se chega a saber em que lugar pode ser colocado o 
fim.

Não é aqui. Positivamente. Aqui é, como dissemos, a esperança de continuação, tanto na 
voz que se suceder à que falava como em cada ouvinte que lhe traga a colaboração de sua 
inteligência compreensiva, atenta, ágil e corajosa; a inteligência que o Brasil precisa para se 
conhecer e se definir; a inteligência de que os homens necessitam para fazerem a sua grandeza 
nos campos mais adversos, sob os céus mais perigosos; a inteligência que desejaríamos 
exatamente tanto possuir como inspirar, porque essa é, na verdade, uma forma às vezes 
dolorosa, mas sempre definitiva de salvação.208

C.M.

208 MEIRELES, Cecília. Despedida. 12/01/1933.
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mandos do governo e da poU- 
Oeagem qoe eBe ícaroçoava; 
pouco a pouco ae la annqull- 
lando a obra meritória leve
da a cabo a 18 d* novembro 
de 1889. e se trahiam os ideaes 
dos que se haviam con-re?»- 
do em tomo de Deodoro da 
Fonseca e Bonjamln Constant, 
na fueoada nperanea de 
proporcionar ao Brasil, dlai 
'cenoe e mais feUxes. 
Dnrante o governo do dr. 

Washington Lula, a vlolaçlo 
doa prlnclpto* fundamentaes 
do regimen republicano e os 
attentadoe contra a Uberdade 
subiram ao auge. VImoe com 
magua a sna Intervcaeáo des
abusada em todoe os assum
ptos a hnposlçáo de sua vonto- 
do oxctushra como suprema lef 
do pais, M  a qua todoe de
viam sutenetter-sê Incondi
cionalmente, ê, o qua 4 mais 
conirtstador, huiumena polí
ticos que se prestavam obedi
entes a casa escravidão moral, 
de que resultava a ntlna da 
Nação e o seu progressivo des
crédito.

A Ultimo clelváo praaMen- 
al é exemplo tllustratlvo 
eeaa situação. BUe actuou 

como verdadeiro rígolo, eom 
o mais ahsoluto devprcao de 
toCna o do tudo; ne«-a Intat- 
voncão eleitoral, fnt multo 
aláni do quo occorrla no rc- 

xonaroMco, qc.-rede os

rablnsntec mlnlstertaes a » 
impender, punham o msxltr.a 
emper.ho em quo saíssem o&g 
urnas vlctorlosas os sens Ccr- 
rellglop.srtos poUllcn*

O m e elle praticou com j  ; 
Rio Orande do Sul. com MT / 
nas Ocraes e sobretudo com A 
pequena e herolca Farahvbâ. 
primeiro para comprlmlr-1

 bravura, não encontra
sombra de lusUficação; pare- , 
ce obra do homem desvairada 
pelo domlnlo absoluto de seus i 
sentimentos egoistlco.» e a que 
nenhum dos seus collaboradd- )  ; 
res ousava arriscar uma pala-* , •;
vrc. de advertência.

Fez praça dessa acção dl- 
recta e pessoal, para que a 
»«u candidato o fosse substi
tuir na presldsncla da Repu- ^ 
bllca. Não teve visão, não aí- 
tentou eom lntcllqoncla • cri
tério na nr.archa dos phsno- 
menos soeiaea e na phase de 
profunda tmnsformacão qus 
elles atravessam neste mc-

luçío brasileira para lho fa
cilitar 0 surto, garantindo so
bretudo a liberdade, do modo

3ue tudo so operasse dentro 
a ordem, tentou oppõr o seq 

caprteho á corrente Inflexível 
do« aconteclmenlcs. que aca
baram por eevnml-c cjir.o e ll» 
ir.er«.-H.

O movlmsnto revnluclona- 
rlo qu« V. ex. dlrtmn 4 sin
gular em nesso cstz: pelo seu 
carmeter, extensêo e almalU- 
neldade, nâo encontra nen
hum símile comparável na 
nassa historia. De norte a 
sul, de liste a odste, todas aa 
poõniaeáes se levantaram num 
indomável anseio de liberda
de. Os tres Estados ria Aitl- 
arça Liberam, foram apenas 
os eueleos de concentração 
dos prateetos ■ das «»neranças 
de todos os braslletrus.

Nessas eocdlçOes, compre- 
hende-se que os forças arma- 
dia da capital da Renublica, 
nâo podlem ficar Indirfer-a- 
tes a eese movtmmto nacio
nal. Convencidas de que o go
verno era o principal respnn-
 1 p*lns actmlcr.imcnf— 1
 ee oesenrotavam. t  de Q__
ora a Maçto em arm&s. que 
se levantava para retvindleaf 
0«  Alreltns c a sua Uber
dade, não hesitaram r m pru- 
nunclnr-i«. Flacram-sr inspl- 
radus nn H««eio de que a ItttA

(Covrlie aa I ' pêMaa^
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t  A PSTCHOLOGU  

i;m poiitirn — re.tcrlrao no* 
,,,, v,ï.iitit;lioa. aos BrandM 
políticos, aos que dedicam sua 
nda a eondnrir os povos pa
in» melhores caminhos — líts  
dr ser sempre um homem ds 
ttroitinrta vtnâo peycbologlea.

t:a vasto scénario do uma 
nacün. elle représenta o met- 
rr.n - rm grandes proporçftes 

gi;t um profsrior numa

P.C. Isa conhecer t i  teeden- 
o'.'.s i'.i a'm» humana, precisa 
r: a Inquietação da epo-

.í:;».'k ter a força e a na* 
.tod* de colloear cada ele- 

..í.o no aeu devido togar,
* a que o rvr.dlm«nlo de 

i . a uctlvldad* sa oper* com 
ti nialur afflelencla, a coin 
erta altarl» productive que * 
a condição lndltpensaval para 
quo 0* palsei, como as escola», 
piospcriíin a »ejam uma rea- 
Jklad* util e bel)a j

CUparSd* faUva, ha dlss, I 
subra a Importancla da p«y-! 
chulugia naa rrlaçóe» Ihter» I 
naclonaas. |

Nós, naata rhde, mas eape-i 
rançosa prova por qu« ses* 
moa da passar, temos, taro- ■ 
bem, uma oppnrtunidad* para 
reflectir sobre r» resultados 
■;im i.» oeivcrnoa podam obt«r 
: ij criudo da psycholojda do 
seu povo.

mesrao. __________
curioso para ser estudado 
cem aítençáo.

E* o discurso fclto pelo al
mirante Ftnto da Lus 4 guar- 
r.lçâo do "S4o Paulo";

"<y "54o Paulo" v »t i prom- 
pto a partir para cooperar na 
defesa da ordem e da lei, 
como j i  o estão fazendo, dedi
cadamente, os outros navios 
da esquadra, e eu, exultando 
com Isso, venho desejar a to
dos que servem a seu bordo 
as maiores felicidades na 
commlsufto que vfto desempe
nhar, para gloria e honra da 
Marlnhs.

Gloria e honra da Marinha, 
.dm. porque o cumprimento do 
rtever. qus todos nda estamos 
realizando, sem odios ou ran
cores, sem prcoesupaçdca pn 
lltleas. neste momento dtffl- 
cl) da vida nacional, ha da 
pamar 4 Historia como exem
plo de lealdade aoe eorapre 
mlseoe assumidos, perante l  
Bandeira da Patrie, por to
dos que formam a M.annha de 
i»*>, f*e& Marinha a ruja tes
ta n  me eaeontro eom otfii. 
lho, assa Marinha que é, por
que merece ser, o orgulho de 
todos nés.

O "85o Paulo* parte •  
NaçAn, pelos seus poderes k  
gttlmamcnto constituídos, lhe 
dis, por meu lntermedlo: "RA» 
vi agem e tells exlto na patrió
tica commtssfto que te cjtá 
eonnada: segue com a certe
za de aue nOs aqui cumprire
mos tam bera o nosso dever, 
aconteça o que acontecer". A 
ordem e a lei nâo podem des- 
appareeer do Brasil, sem o 
detxarem annlqutlado pars 
todo o sempre. Na defesa des
sa ordem e dessa lei, é qu« 
est& a Marinha, por todoa os 
«eu; eleraentos, ftrmes, cohv- 
sos. em tomo da Baadetra 
Nacional. da B&ndelm em que, 
a cada instante, lemos "Or
dem e Progresso"; ordem que 
precisamos restabeleeer para 
que o Brasil possa enveredar 
do novo pelo^aminho do pro
gresso que o ha de levar aos 
seus grandes dMHnos, no enn 
Junto dss naçfles.

Viva o Braslit vtva a Mari
nhai"

Nâo sabemos que ordens le
vava o "8. Paulo*. M u, se
gundo o dtteurso, tratava-se 
de "cumprir n dever", cumpri
mento Ho dever, esse, quv si
gnificava "o compromisso as
sumido fiersnte a Bandeira da 
Patria”, ete.

Perdoando a essa aDocuçâo 
toda a fletra de logaies com
muns que ella é, de principio 
a fim, gostaríamos de lembrar 
que a Bandeira da Pa tria, 
nem sempre é "o poder con
stituído", essa famosa enti
dade que serviu para estan
darte de todos os crimes do 
regimen depos o. O poder 
constituído *ó é, realmtnts, a 
e*pri'5**o de uma Patria. de 
um» Bandrira. quando repre- 
«•-*»•» c .zi.loúm i-tf povo. ro r -  
que as leis só »5o leU. quando 
correspondem, também 4 sua 
vontade. D* 1889 para «á  4 
nredae que se cmnprebenda 
aastm. porque n  estabeleceu 
mu o Brasil, passava-a MT 
uma demoeraeia...

Mis. o grave erro psycbolo- 
fteo está no tem desse dis
curso todo que mais parece 
d« saudação festiva, quo d# 
Incitamento guerreiro, contra 
brasuetroa, numa bostilldsde 
intra-frontetras.

0 professor Claparede na H.B. E.
Ú m a  p e q u e n a  p a le s tra  e v a r io s  d is c u rs o s  (De nm observador pedagoglco)

' m io  honorário, M t n d d i  
quo vlls multo semtbOlsado 
agradeceu, com a» mais po
lidas palavras.

DfSCVRSOS. . .  v
Claro «St4 qu* a ceremonla 

nlo podia passar sem os dis
cursos habito#**, apesar de

O profeesor K  ClapuHda; 
qus O nnoo magioUrio todo 
)à conhecia multo de Mtu- 
rs. • que acaba ds partir para 
a Europa, esteve algum tem
po entre nós. vendo e dtscndo 

risas de pedagogia.
Isso fc« tanto mala interes

sante quanto ha uma tenden- 
eift geral para m  auppor que 
os grandes nomes m o  abs- 
iracçttea Ideses, realidades 
apenas Imaginarias, sonho, 
fantasia... No raaxlmo, ru
brica das obres Impressas, ou 
cttaçóes dos textos...

Todo o Rio de Janeiro vtu, 
pois, eotn a sua presença, eo-

Mtarmos numa N o v a --------
ar, Martlnho Bueno de Andra- 
da.leu com certa firmeza um 
discurso em francês, pedindo, 
ao terminar, que se Ox«se 
uma mxnlfeeUçfto "bruyante . 
Altfta. lam era desnecessário, 
tanta o nosso publico )4 está 
hsbltuado a bater palmas...

dce", num caso desse, s <S- 
ser — um mlnlstrot — qus 
esta exultando rom a  mm par
tum. 4 uma revelação de mu
çum momentanem, a* expo- 
cavet por um subito abam ge
ruh provenknte de uma íoe-
xüdarri choque...

Cm nda esaa literatura eem 
«toqusnel» nom eiovaeio
ncm u n » ad peluvrm tue ‘ 
enlrtirasee a tristen de 
Innàoa coatm IrmAos. mm

mo )4 rinha wndb com ou
tras, que ss pessoas que pen
sam nessas coisas altíssimas 
de Phllosophla. Psychologla, 
Pedagogia, etc. slo de carne 
e osso, como as outras — o 
que coostUu-. aem dorida, 
uma esperança que se pode
ria ehatnar syUogistlca: a de 
que aa outras criaturas, de
 e e osso como essas, pne-
 vir a ser, teubem, phllo-
sophas, pedagogas, ptyçholo- 
gu , ete ...

Aconteee que, a!4m disso, o 
professor Clapar4de é uma 
pessoa dletlnetisslina, extre
mamente simples. •  sempre 
disposta a dizer coisas en
graçadas entre as questóes 
serias que analysu. De modo 
que tndoe O OUVem com inte
resse e encanto, embora a sua 
voz, um pouco sumkla. nos 
deixe uma Impressão de rir 
de dentro da parede.

A  conferencia realixads 
s a b b a d o  na A. B. B. nâo 
foi. propriamente, uma confe
rencia, suppomee que devido 
aoe varioe dlseursoe que 1»- 
mentavelment* a prejudica
ram, Impedindo que o profee
sor CIsparéde, com a sua ex
trema gentileza, se animaste 
a lr mal to aWm da hora pte-
scrtpta.

Mas 4 que a Liga pel» Hy
giene Mental se lembrou de 
homenagear o Illustre 
lessor I ‘

    . qna a
tal. por acaso, obrigasse...

uma frieza, uma acccura 
de cormçío, uma UmltaçAo de 
vistas que a própria guarnição 
do "8. Paulo", certamente, 
nâo cassou deimerrehM».

O engodq daqueDe "para 
honra e gloria da Marinha", 
teria tido, tatvex, a principal 
ou nslea tcnUttva de auggee- 
tlooar ee ourintee, perspicuta 

Julgar dou que eetao habitna- 
rnou u conanslr erlatune pela 
fraunçoa da vaidade...| 

mm. d BOBsa Marinha, aabe 
bem o que é honra e o que e 
-jorMl

Tanto e eahe que. na manhâ 
de 14. «e eoUocou ao lado do 
Exercito, aa  obra que * , )ua- 

a dignificação da 
Bandea, a defem da Patria. 
a  subemmçao da BruaB da 
Me lnlquaa por um Brusál. 
istsgw a « a  qus sela a ayn- 
thspe da vontade danava, 
âriveotads pris aepInçCu u 

trabalho do cada um.
Bise gesto rida por uma 

anfltmecAo d» forxddaeel 
mo peychofagteo de um ml-

T i p SBluateL 4 « 
t a feHa 4

B hateu-as, com denoda.
Todos pensenun que a con

ferencia ia começar, e J4 pre
paravam um sorriso para o 
pedagogo »nisso, que tranqull- 
lamente h  levantava, sur
gindo dentre os vultos grave- 
mente academlçoe do profes
sor Juflano Moreira, do sr. 
Arrojado Lisboa, «  demais 
membros da mesa. Mas nâo.

Pronunciou apenas algumas 
palavras, poTque o dr. Ernsml 
Lopee, presidente da Uga pu
la Byglene Mental tambem ti
nha um discurso para profe
rir. em português.

Começou afflm ando com 
certa eonvtcçfta que o pro- 
gramma da Uga era neutra, 
em matéria política e religio
sa. B at4 ahl estava multo 
curto. Mas Immediatamente 
depois o orador amnuou, eoa- 
rietameate, que o aeu caracter 
era conservador, que respeita
va a "autoridade constituída*, 
e ria nou movbncntos cosno 
eete que se arabava de operar

co. do arganismo social, oomo 
ura surto epuepueo num or
ganismo humano.

Houve pessoas que aa en
treolharam. melo desconfia
das dae aftlnnaçóea do presi
dente da Uga de Hygiene 
Menta), oa ta)ves reeciosaa

franqueia.
Virámos n m  saber, na ver

dade, aa o dr. Bruanl Lopae se 
declarara o  ultimo doe lega
list as ainda existente, ou o 
primeiro doe revolucionários. 
— uma ves que a' Revolução

% lamentando o abalo one 
u Revoluçflo trouxe uo pule, 
terminou euudoeumenM eov-

•H o s  pravunlr m "eonvàl- 
* \ i “  fodme. fusendo u pro
phylaxis do mal iwoluekma- 
rlo, •  reeponsabOtmndo. con- 
sequestemente. a tal "autori-

ridenta
Mental eram b  
vrimente ate m 
força du vontade thega ee a 
ema conclusão. Mae puraeo 
que a sou "profissão de NT  
nfto rinha muito u pcopõelto. 
e. aMm dheoi, consumiu tes- 
rivrimeuto o tempo.
TA LA  0  TMOT. CLA T A M T9 E  

O p n t  C9apar4do oomoeou 
m ifiser «ou u D g * da S r*

Os poires e a ftsta
da arvert ai Insti- 
toti LaFayettt

<»nrs UTAMXNm h a s t iiu n o »

VS Ja »ItaacS» • a n f i í  p -f V  
r<H H  •  *»«. realiaa-M o , dia 
J» n ro a U , *• 1» harms, •  faata 
da atvart. sraatarlda vaias pro
fesseras <v }-»a‘»i Ss ta!sorts Ss 
tnstltats La-Faystta. Harr rd 
Slslribvtsãs da fcriaqardaa. i 
liaisaias. raspas, salfoSas s 
Jactas catra as crianfaa f< 
qaa sprssaaUrrat aa raapactirsa

J i Iras». Ss srearda tata a JirMtp- 
r is Sa lostltots Ls-Pspstts, pra- 
matla arradar malta a, paaaoas
a na sssiatlrsm a essa Intsrcsasata 
fssU, Já trartlrlsnal nasca casa Ss

g lene Mantat, praoecupando- 
SS rom problamas de vduca- 
ç io  nprsssnts n , certamen
te, alguma colo» multo Inte
ressante. pole estas Ligaa, em 
geral, sio mais proprlamento. 
peycblatrieaa.

Salientou n rnnnirwt vallo 
so que cila vtrA preatar A pe
dagogia, mm as inforniaçócs 
colHgídae, no seu trabalho de 
obeervaçâo especlqjlzada.

Balou, depole, no que viu 
no Brazil, em matéria educa
cional, poucando o estimulo 
do seu elogio sobre as tenta
tivas hvrolcas do nosso pro
fessorado.
Rrferin-sr A F.v.ol* rfc Ancr 

felçoamcnto. de Bello Tiorl- 
ronte, qne lhe parce» d* gran
de vantagem, por pcrmtttir 
aos profesjores uma forma
ção mais Integral, Joluando- 
a mais util, n u  Invcstlgncfcs 
tcchnleae, que ae Becolu Nor- 
maee, porque, nestas, estuda 
o alumnn que ainda nSo teve 
contact« enm o ensino, e, nn 
qnella. o professor qne. rn- 
nhoi^ido JA certas difflctil- 
fisdra da ima tarefa, ae dedi
ca rom mala htterc.osd a in- 
ventiraçAr* que lhe permit
iam remhrel-M

Referiu-ae ao trabalho rea
lizado por Mm«. Anttpoff, so
bre testa pedagogic oa, mos
trando os vantagens de se c<o 
nbecer a media dos capaci
dades, media que 4 tempre 
significativa, e une, em BeUo 
Horizonte tem sido multado 
dae pesquisas feltaa em cri 
anças de todas as classes uo 
claes.

Falou na lmponanela peda
gógica desses documentos que 
formam o arehlro da seirncin 
d« edncaçâo, archivo a que. 
no fnhiro. se poderão Ir bus
car dados par» oa estudos aue 
se venham -t fazer sobre a in
fanda.

Tratando da importancla 
doa mathodoa. ouanto ao ren- 
dlmsmlp de trabalho, que se 
reflecte a 14 na economia ns- 
rionaL comparou-os & thera- 
oeutlca. dizendo que cada cri
ança. oomo cada doente, exi
ge tua tratamento especial.

(K quando o dr. Cluparíde 
oucrlm sublinhar essas coisas 
de medicina, perguntava com 
bom humor para o medico da 
esqo*rda se era srrim mesmo, 
ou nfto...)

Afinal, disse o professor 
sutsso que a tntctattva do Es
tado de Minus Ocrara era di
gna de etnrlo. e nsasnu a tra
tar da "Bnrran Internacional 
ds Bdocselo” , escusando se 
de substituir axstm Fcrriere. 
m>« passou por aqui mnlto ra- 
nhtanumta. devido aos acon
tecimentos políticos, o qual. 
eomo um dos sub-dlrectOTCX. 
QUe 4, dessa Instituição, po
deria dbor coisas mats longas 
sobre «ha.

O Bureau Internacional ln- 
tsressa-o* peloa problemas pe- 
dsgogtcos em todo «  mundo. 
Antei, anãs. Já o prof. C ipa- 
rsde sublinhara que seria in
teressante, nas eonclnaóes dos 
estudos pedagoeieoa. sabef, por 
exemplo, one afflnldades ou 
deabarmoniss remiriam ou 
s. arariam aa criaturas dos 
varios ront en tea, «  mortrsr 
comn ss tneomprehensóes s as 
guerras sa podiam extinguir 
pelo aperfeiçoamento educa 
■onal.
O Bureau fnternadoaal é 

formado por todos que eontri- 
boem com la.ooo francas suta- 

amraalmente, podendo

/ « i fr u c ç á o  n o a u n e n ts
O movimento esralar do me» 

de setembro do eorrcrrte snno. 
no Estado do Rio. foi o ae-
Kuintc:

Numero de escolas, 4.001; 
corpo docent«, 1.1M professo- 
rea; matricula. M » l f t  alum- 
noa; frequencta, M.SSg; anal- 
phshetoe, ».ITS 

Desde o mieio do anno o mo
vimento foi e aegulnta:

Numero de escolas, 1.001: 
corpo docente, 3.119; matri
cula, 99.138 alumnof- frequen- 
Cla, 81.388; analnfcabetc* ma
triculados. 51.068.

DtRKCTORIA DA 
INSTRUCÇAO 

O dr. Antunes do Figueiredo, 
no exarclcln da Dlreetorla da 
Xnstrucçâo Publica do Estado 
do Rio. por acto da hnntnm, 
determinou a volta ás respe
ctivos escolas dss professoras 
Marla Candida Gloria s Tor
quato de Araulo Souto, qus n  
achavam addldas 4 dlreciotla. 
em virtude dos últimos ac 
Ucimentr.» n»* lnr»lld»des 

acham localtrodaz 
escolas em que aerven.

— O dr. Antunes de Figuei
redo aastgnou, bontem, um 
acto dispensando, a pedido, a 
professora Interina da escola 
mlxta ds Itapoana, no muni 

*8 Parahyba do Bui. Ma 
relra Martins^_________

eo-SIoraquIa. a Itsllm. o Eqy- 
pto. o Equador, a cidade de 
Oenebra. — entra outros — ou 
lndlriduaee.

Oe pahee tambem jpodem

trttSçAÒ
eubeUtehtdo a con-

Por fias, depois de apresen
tar doas ou tres quesitos que o 
B. mu formulou para pesqul-

Pelo Brasil unido e forte!
A  commovente offerts  do ums lenbors portuquero •  

do suss .duos filhinhos , -

N O T A S  O F F t C I A E S  

/nsfrocçùo P u b l i c a  
DIRZCTORIA O tR A Í  

Na Dlreetorla Geral de Xn- 
■trueç&o Publica, torons hon- 
tem assignados os semilntes 
actos;

Dcalcnando para ter excr- 
elelo ni; 28' rtlstrkio, o ins
pector csc-.ilar Pedro Unotirvco 
de Moraes.

Dispensando a dlreclorA dc 
escola d. Affonalna Chagas 
Rosa da substitui-;*" do ins
pector escolar Pedro Deodato 
de Moraes.

BXtaZN C lAS  
I*. secçAo — Bylvlna Ptgo 

do Lago — Apresente ccrtl- 
dAo do acu lempo dc «ervloo

Íirc.vtado no período de 1 dc 
snctro de 1935 a SI de agosto 

do í.-rr*nre snno.
Bdtth Bamnato de Figuci 

redo —  legalize a portaria da 
licença anterior.

O. eofrra • ai moedas que u m  foram traaMea pela i
<1. Hfefiftyaeia VcBom  •  ^ « u  m,h.s-.T

II lllia Vlsayant varrida por 
vfsteals furacão

MANILHA. 9 IU. P.) — Svgan- 
d* lafvmatSM Mlttnphieas M- 
«•bldos ntita capital, vtclvnto ía- 
rsel» varrea s liba de Viisyas. 
csassadc conild*rav»l( prcjalzcc. 
avsllcd»« cm clnec nlIbCcc d» pe
ace. Nomeror»« lce«IM»4n

ladie •  ccntcnsc de femtlli 
im eem tecte, Ae eaterldsde« 

«avierem ImmeJIeUinente pi 
ceeeariec locceiroe.

frzncox. E, com o seu sorrUo 
InteOlgente, concljIu «*t"rau - 
do que, havendo J4 affirma , 
que ae devem aprender Unguas 
qt :ndo :v 4 Joven. n£o se ti
nha querido contradizer... As
sim, pois, das porcas palavras 
q. . sat i, da nossa itngna, la 
empregar uma. para agradecer 
tantas attençOcs do qus Unha 
sido cumulado.

E disse: "ObrigadoI Multo 
obrigado I"

Applausos risonhos encerra 
ram a palestra.

MAIS UM DISCURSO 
■s. quando todos se levan

tavam pam Bahlr, o sr. Arro
jado Lisboa lembrou se de di
zer tambem alguma coisa.

De perfil para a ssslstcne'; 
com a sua reluzente barba ex- 
poeta com certo arroJo, o plp- 
ce-ncz acrobata equilibrando 
S« na vibração do pensamento 
iu« preparava, nessa Instante 
1« mysterio que v ic  entrs o 

orador que se levanta e o dis
curso que chega, o novo pre
sidente da A. B. BL eansou uma 
eerta surpresa. B quaal todoa 
M detiveram, para o ouvir.

P m  ebeu-ss que falava tran
ces. A vos, multo baixa, sahla 
com certa precaur” * dintrs a» 
nuvens da harba.

Ouvlniüb. iwrérn, aue essa 
ves dieta, eom inststcncto, ’ tria 
saUífalU", "trét saUtfiüts". 
Cca;rzhondsmos, entào, qus 
o sr. Arrojado LU boa eatavs 
(gtlsfetto.

Com a curkwldad« de saber 
por que, aguçs- aos mais os ou
vidos. H, entâ«, e vimos ou
tra coisa: n presldnnu da A. 
B. B. esrorava qus o profeasor 
C 'a "«rr ''" chegando A Euro
pa. desss a entender qu* tudo 

}  Bru.il evtá "trãnquUUsd"... 
Conceitos patrlotlcos. como 

w v 4 ...
«  professor Claporw- 

de, eom oquetla eva ofaupUc' 
émáo m  r«velava tudo quan
to tinha «ntendldo da oraçfto 
d « dr. Em nl Lopea. declarou, 
eom toda a eympathia que, 
eomo "vleux Uboral" qu» r.em- 
ore foi. deeejava para a Nova 
Era quo •  ruvotnçSo inaugu
rava, todas ss felletdadM pos- 
stveta...

m  retlranun. então, 
sorrindo, spolaudlndo. e dla- 
eutlnòo es Idéae expendidos 
niMraelm espeeW de to nvlo 
or» torto, ehrio de
extnuvotnailss.

Re ha nm sentimento que 
por aí tò  represente todo o 
espirito da Nova Educação, é 
o da solidariedade.

Ob tnatltiilns dc pvjrrhol 
CTln, O.R tTAtR(Íl%R de f>*tí*8Ügia,
os educadores, os phllosophoe 
— todas as actividades qoe ee 
projectam para realidades 
mais profundas e perduraYeU 
tèm por supremo objectivo 
estabelecer na terra um ara 
blents íavoravel a todas ar 
criaturas. E eme objectivo 
nfto pooorA sor JAmai» 
qulntadn, ntnda com o »■■■!. 
i » «  aperfelçoanvcsVc ds 
as faculdades lndlriduaee, se 
o sentimento do solldaried&de 
nfto as estiver sustentando e 
fortalecendo.

O lim supremo da vida nfto 
4 a comprebens&o geral ât 
todos oe homens? NAo é i 
marcha para um estado su
perior, sob os auspicies de 
uma fraterna cobvsão?

Tudo isto pensámos hou 
tem, quando a *ra. Henrlque- 
t* Bantos VeUoxo, wlu a esta 
redacção trazer o "Tributo de 
honra* seu e de suas duas 
fllhlnhas attendendo. oaaim. 
ao appello que, para resgate 
da dlrlda externa do Broail, 
vem sendo feito neste Jornal, 
sob a divisa "relo Brasil uni
do «  íorte l".

Nfto foi, propriamente, que 
a visita noa surprehende.w, 
pota Innnmeras sAo os pes
soa8 aue todoa na dias pro
curara eflta redarçAo p»ra 
adherlr 4 IdCa raagntflca de 
Oswaldo Aranha.

Mas a srs. d. Henriqueta 
Bantos Velloso erx portadora 
de uma carta. E a cu ta  di
ria Isto:

'A* redacçto do DXARÍO DE 
NOTICIAS. — Lisboeta de 
nascença e brasileira de cora
ção, attendendo ao vnavo «p- 
PoJJo, remetto ao BIARIO l5* 
NOTICIAM dfZ prataz d« 980 
réis que tronxe como lem
brança da minha Patria, dm 
annne de is iz  a >83t, — pe
quena eolleeçAo que, conver
tida em valor, aejm o meu 
coneurso e de mea» filho» pa
ra 0 resgate da dirid» do 
Brasil. Viva o Broalíl” .

Ainda agora, olhando para 
os dez beUM moedas de pra
ta, em quv a cruz de Cbristo 
v a espbera armJUnr recordam 
toda a aventura e a gloria do 
povo português, sentimos con
tinuar a eraoçao com que re- 
cebemM essa oommoveOora 
orferta. "Dea pratas de 
réis, que trouxe como 
brança da minha Pa ma", dia 
a carta. Be ja nos antiqua
ria« valem tanto essas graa- 
dat moodas antUtas, ró  peia 
soa secular extriercts. quan
to nfto valor4o medidos pelo 
sentimento que representam, 
de um coraçio português que 
veiu frutificar no Brasil?

ao  lado, inato A dadiva 
materna, dois pequeninas co
fre *  representam tambem a 
eontribmeâo «ae as duas n- 
lhinhad da mesma senhora. 
Caronna e Hennqueta, trau-1 
xeram. ehetoe de moedas, an
gariada« para s rcagate da

Eaeri pequenoe objectos sâo 
um mundo Infinito, para quem 
olha todas as coisas penetran
do até o fim des latvoçóes 
que ae determina.
Nós ventoa nisto um gesto de 

solidariedade e deucadesa

Esta inquietude de concor
rer eom uma pareeOa dos 
tens bens e des seus oenU- 
mentns para uma obra que 
lntereans a um pxlz que oo 
habita e ac ama, ainda que 
cc)a oufra, a Patria verdadei
ra, trm qualquer eoUa dc ele
vadamente nuçgeaUvo, bello e 
nobre.

A llií, Portugal tem uma 
Historia toda feita de gestoa 
assim, que flcnm na nossa 
memorta como nm frizo do 
lendss unindo os séculos ao 
passado aos do futuro...

Resgatemos a nota
(Brida extern!

Nextis pagtoa 

trlbedv pmtriMe* « •  “ O

■m exempla vaUeaa a • 
preva da sus emucfoi 
fia ptafeesarea »  eldxdl 
‘ Bjeees da partiel.

■a abra de Brastt-Neva, 
a» ta «a  peloa neaiee ni- 

dlesoa de Jaaret Tarera e 
Oswalde Aranha.

Os conservadores Inglezes 
CMSofQOffl boas victorlas 
eleltoraes sobre os tra* 

ballristas
LONTHtES, I  <0 V ) — C. —  

mikado« l» i  «UlçS«» nanirip«M 
«oAIJe« aU a »« la  nnlfc« 4etr«a- 
itrm a  m  m tM iim lm » n  
t f  LmIMíJm p i h r w  i»«lt«»

Jov

|fnnfc»r I 81

bllhitU» ranharam 28 • asrJo- 
ram II; et llbtrnei ganhatam n»- 
»» a ptriirram tr»«t, • oi Indtptn-

Oirecforio Profissional
A D V O G A D O S

o *«, ju iz - coMAT • attnn- 
LIO l l lV l  — Acnltam w .. 
r!«-«!«. cnramsrcU*» • rr!m!tt»en. 
— n«« «a anf«a«txa,
I.* -  TelezhAna 4-MSI.

.«mia« iHMiift, in , aat»L —

axcaoTA ^ ropi.A

MEDICOS
Dr. Duart« Nun«s
OrglM  genlw-BrinsrtM

GonarrhCi e vu«* rompit- 
eaçóes. Ru* 8. PrJf», Itl. — 
*-»03  — Aa»  t  àa 15 horas.

nn. ananoTO Lranaans
Karl» n r n n »  • optMoi — 
Cnnaviivrioj R n  S. t * r t ,  «•, I* 
— TêlíOhoB» 2-OSIf. O«» It A

DR. rEBEGRINO JUNIOR 
D0B5OAZ IXTBnaAR 

Coniyllori«: Ron S«t* 4« »*- 
i m » »  «4, a«4ar> »ala e. A'« 
U k  ia» a MbbadAa. n.a u a»

CM NICA OVNEOOI.OOICA 
QR. MIGUEL FEIT08A

tmrimm m ««■*■»>■■ 
CmmHaai — Pa» 1» Oa I I  

»•roa. aia»
Roa r ,.l C a n o ,  H  M .  

T«l. I « < l»...........

»KHFSTJA8 DA9 CRIANÇAS 
l*R w irtaM X 

X»««c<ail»ta «o# RMkllin «• 
AlUmtbhn. Tr»l»m,nto mo6»rn<i
«••mu*« ' iViárTh«o. romíio*«' 
»•«rala mantw-lr.hcU. labareul-'*« 
• .rp M II. «•» c l . n c . . .

A-rpUnqUo «• R a lo «  C IT N 4  
vioi.ET* — Oarl**«. r (Ornea
ria W«r«Mkl — Nort* MSt.

Rmld«m:l«: A*. AtUatlca, I tot (-«»TI.

A R C H IT E C T O S
K I.B IT B  — Arcblfrcfo * Cob«
Ttrior. R »i C tirn l Caaiira
I. Telrl>lmn» I .» » .

DENTISTAS
Prcmlo Ear. Ctateoarl«. 
dur«« com ou eem ch*po. Trata
mento «■ p*orrh#o oparaço»» 
••m «er. Uapidt* • prtte* n -  
I3»vel». A*. M ro 4* M . et.

P A R T E IR A S
x z a  a uni, i r n t » « » »  pu. 

I«lra. B«rc»lon» «  Hlo. Part«« « 
«acres trabaib««. Coomlu» «•• 
»  le  t. Cnn*.: B u  ». Jmmé, ZT.

LABORATORiQS 
T a b o r a t o h io  m ed ico

BRASILEIRO 
a .iA ira e i meuicas 

Dv. Ntl»«a da Cmlr« lu k m ,
Cbefe ito Labnratorla d 
Pacaldad» da klvdlptn«
“  5«plt»l «• Carm».
)*ul»> Al»« 
la K-apiu

« Prou

BOA DA A38BMBLP.A. TT-mb.
TBi.ornovR : . « in  

Knd. T.L hASORATOntO-Ri«

P R O F E S S O R E S  E CURSOS
ADaiSSAO AO PCDRS n.

CalitRi* Kllltar. ata. Pr»t>«ram- 
m atumno. Rnalno roantMo.

VMMao 
hoteeenie dm »lollno ■ (ban. 

na. «tpioma«» pal« invtliat* 
«•  Mnaite. R «« Un HI. An G »ara.

PROP. AOXIVOR PORre 
fllaba pral

•»*ç«4 A ir«a.n — raraat. «  I 

OR. W. 8ERARDINELM

eynaaess. «aarus a H iU z  Aa 
>9 bar«« — M H t.

» aaUaaria — Aim. Tb m MI-
* »• — f-ZZI».

. ABRI. OVTRARAR« 
PART*

a Aim. *» -  raraat, »I
'rà»V /JRAüt. ̂ BArrisrV
Ctrarpia a-m l.
can aeou  Dm  I» 04 II para»
n u . u u  jv n w i ■  u u t

»«T T é  mm Bm a«» A»« «lk*«
■m»'«"« «art« «  i t r n iM  — A*
• ■*•■»• M im a  II mm M. e«

t.VGLCX PRATICO 
Pratraaara «• inz ltz  praUM. 

cnvtvftrmcbra « -rpltca -A." —t  
pr-con imiJicm: A Ra« ►
praslra» A a« kaadai.

inct.KM
Prnt-**ora Inal-r» «naloa m f«- 

I«« mai-* _  lofene par mn. nia
rl«a»v «a em particuUn aal«»
liai t A« t: Kor«a; A R »» Sa«.

IUMA: ma a domicilia. Tela-

iRom RorrvRRaa r m a a p i«

*1»^A V»*««*'

M  ODISTA — Com lomgm «m»»- 
1 *m  em «a««««««, ««»C«tAoasa. ta? -site :.".as
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COMMENT ARIO \A E D U C A Ç Ã O  H U S S A
o  M OMtKTO gDÜCAClORAI. | AS / m i «  A l f M U B f f f -  

O momento edurtr.lonal tw  
atravessamos »4 »  Ktf*"'
«plnlõe» contrmrlletoria*. 
mo» de acompanhar a evolu-
çin da rida. com a eotuelen- 
cta esclarecida por esperisn- 
elas nonas • aiheiaa. e am
parada« Já pela ttlUma Re
forma do
clatira qu» o proprlo re*tmMi 
rv i oluclonario nao poaerâ at- 
tlnqir na iu i orientação, en
tre a* »elh «« eolsa* do real- 
mori pa.«5*do. porque cila foi 
•ini raio de luz nora que. atra- 
vé. rir mfinltaa dlfflculdade». 
«e ronseeuhi Inilnunr pela 
ler-.brn daauelles tempos rem 
ldeel.

E. relembrando o qu* rol a 
ramponha qua no» dau e«»* 
nrtorma, e imaginando o que 
vnr aer. no» tllu» novo*. O d#«- 
envolvimento do pluno Já Ira
ndo. e ndootodo na» iua* II- 

. iiaa prlneipaes. occorre-no* 
itl/er alguma colrn robre o 
perigo que eorrrm 110 Braril, 
.. por esae vlelo dc princípios 
r.ur .1 lírvnmdo deseja cor 
i-ir. quniaucr cruiulc mo 

vimento social que de algum 
morto surprchrnda a menlnlt- 
rtade geral.

Fm primeiro ktgor, convém 
uma cnnfiesão: a Reforma do 
Rn/Uno »té  aqui só ter* um* 
ropeele de antagonista*: 
rvsoos* Ignorantes.

Poder me Um objectar qqc 
também houve perversos. A 
perversidade i  a fórma acti
va da ighoranrla. apenas. De 
modo que. em summa, os an- 
tngonLitas da nrtarma não 
rroiixeram. eom n ans opinião.

D RARA T E  TAOOMM 
(Cqmmanlcotf» ttpeciní 

Agencia B r tu u t in )  
NOVA YORK, outabro .... 

O. ) — Tagore, o conhecido 
phllosopho •  vdveador Indiana
entrevistado por *------ "
americanos sobre 1 
edueaclonsfs *

"Como se educa el estado a tu hijo"-de Julio Barcos
"O milagre da cultura grega foi a obra da liberdade"

da Rua 
dise« e 1 
realizou“A Rusala________________

lagre. «m  materla educativa. 
Estive em Moscou «  vsriflqusi 
qus os operários *  camponeses 

recebem o* benefícios

•os 4a Indus-

“Como tduca *f it ia A »  a 
fu h ljo "  4 am liv ro  do sduoa- 
tfor • paiModor mrfoUsM Ju
tta Barcos, r a  éwvtm m r ttét 
0 M*4ttai0 n i »  96 pelas prre 

‘  aàmaUt

marcha educacional, peloa no
ma romna.

O que, fol, de certo modo, 
chocante, e poderia abalar o 
processo qus transTormou a 
escola imja. triste e anaehro- 
niea, do passado na e*cn)a de 
transição, da hoje, com todo 
<> tumnlto da« »um pesquUa* 
s espericnclaa fol a arrogân
cia com que moita gente, con 
csitnsda rai cartas rodas, se

j. ora pejorativo, ao- 
obra que, quando 

nfto fosse mate que *a tenta- 
cfvs de uma obra". Unha de 
morsear a respeito de rodos, 
«urgindo como a rolsa mais

a ds quarenta annns de 
craetn enlameados por 

venalidade* e erploraçAes.
O Brasil tem como gr»n- 

de desgraça a aer combatida
 o-atrtoridad* do “m*-

, O "medalhão", ho- 
"Poss*. dado â lntal- 

n H w w i * ,  falador s gestl- 
bulador, dteendo coteas flori
das s ocas tom sido 0 nomo 
M o r tnbnlgo, em política, c r  
literatura, em arts, em sclen- 
eta. *m admlnlstracBo.

0  'medalhão" fala ds tudo, 
multo d* alto, como rei de to
dos 0* assumptos, I  além de 
falar escrav*.

Ora, pela desgraçb da des
igualdade social, nem todos 
conhecem 0 mondo em que 
virem, ainda quand 
mundo seja. apena_ „  
exemplo, a ddado do Rio da 
Janeiro.

1 multa gente acredita no 
"medalhlo”. K atd existe 
quem se faselne eom o mu 
Dvcu do-prestigio.

os "medalhAas* tambem se 
dão ao luxo de eonunentai 
coisas conn a Rnformt» do En- 
rino...

F, foram figurão dessas qus 
andaram cmlttlndo conceitos 
de fumaça para toldar a lua 
que rinha, sob a fõrma, tSa 
desmorallsada, de lei, traaor 
ao BrasU-eriança aqulllo que 
a Revolução qute dar ao Bra- 
«H-humanMade.

A«ori, quando a Phectorta 
cl<í fnrirucção w  normalizar, 
e se prn.var a sério no que vila 
represente, na ordem dal col- 
•as, * Reforma de Ensino ttp- 
parcccr» em mona Os "m*- 
■Irvlhoe*" npparrcerio, tam- 
liem Apnerecerãn com n MJQ
çnnrvnci», ou com algum Cf- 
udorlnho Incipiente pura dl- 
v r  coisas "importantes".

Que altitude se foz ncccs- 
srla em ta! contingência?

A RpvpiuçSo trlumphou...
1 Revolucáo ostá ahi. sobre as 
Idas v a« mortes quo clMnnm 
edvinov&o.
Os lioment da Revolução 

•r4o do fola r...
Nds ouvlrsmoa. Ouviremos 

om a mate profunda atten-

berdode da criança eom feda 
a e«S«m#mrta de seu sorar*- '  
do seu êfpirIUt.

Xad< rtianee i  efvItiMcAs »ve
rs "0 »«rrlso ds bteterU". C. eí- 
fvrtlvsmtst», #11# 4 » *  «H ip i de 
ruHur. ■!■« nle se tereee m rmpt 
Ur ee kl.torU  ds rivtltsstM ■«- 
itrres, evrav«' n*» »v Urei
npl«.*nLir o re.n de netre .
em e«s *• tsdtvtde* st}» * «eahvr 
« n»e e estrave dee Ieetltalf4ei~. 
coacelte es»rlmlde *«r Dsite AU- 
ihlirl *n plen» ISad* MMIa.
quande e denlnlo de laeade ere 
dl.peUde per pe*si * tasemds- 
res. "NS* rie et etdsdiee r m
ae veaselee, >ea a Macâe M n  •  
r I — dleae * haeserial flena- 
tlnt a* Ma “P# Meaavekla Mea-

Liga Brtuilmira im Hy. 
f í e n e  M e n ta l

:uKso df  nrcKottOoiA 
Em proKculmanto do euno 
» psfohomd» promorido 
:h Llqa da Hygiene Mental, 
dr. Martfan Bueno de An ara- 
u reatteará. amanhk. na «Me 
v mstltulçfto uma aula sobra

WOMtera

« .n fe rw la  sotá traa- 
>*aa*a a todas as pessoas ia-

ffirlaAlm
mleee. Roa do Ouvidor. Itt

Iriai m u  dc»cnvolver-!he* ae 
nptldõcs culturas*.

Encontrei os cinemas, 
museus, os theatroa • crnUo« 
centro# de rida cultura api
nhados de gente, ansiosa d< 
cultura.

Sob o regimen do Oxar, at 
massa* eram tão e*tuplda* e 
Ignorantes como a* 
dia.

Ko
da populi .
neflclos da Uutruce&o, 
arqusr os da verdaosira edu< 
eaçAe.

Obcervel — adeanteu o no
tarei poeta 0 eiertptar 
toda a Rusala nova um . . .  . 
tuado amor pela tnstrneçAo * 
uma *éde Indlscntlvel da bei- 
lr*a.

Antigamente ns eonfUctoa 
religioso# e raelaes, na torra 
ds Lenlne, eram Uo eommuas 
s terríveis como na índia con
temporânea.

Hoje, n io  axssito mate. 
Judeus, chrisUos. arménios e 
arabea aprendem a liçáo da 
eooperaç&o,

A uma nova pergunta das 
Intel]eetuaes “yankees”, sobre 
a «ItaaçAo poUtfeo-eeenomica 
do pate por ells visitado, ar—  
rerêondsn o entrevistado.

Bem duvida, as autoridade* 
runas uttlteam-M da suas in
stituições educativas para pro
pagar os fundamentos da suas 
doutrinas políticas s eco
nómicas.

A ssss respeita, porém, nada 
adeantaret.

Interessava-me  ___  _
obra educativa qua u t t  sen
do levada a eftelto, marcando 
0 advonte de uma nova buaa- 

idade.
O serviço da humanidade 

bem pode ser a nova reUglio 
do povo ------

a M C&
O lav* ssblhM la eaHasa b*J- 

IrelM, lv qv«L Sreda « « - ,  «  boa 
nutrid- »  «p rit* Sa bmaealSaSa, 
•rs iiBiinncl« inch« la lle^a-
qee ««njUtsla a vtda ctvfl S*e 
ithreleaM*. t* rerlaé* qve 1»-
vU nm iM , p-rq-a • nan lb  A-
lr*«ld»d* e«M*a aalt** 1— •—
dvpelt. ma* *• h-iav«* ll< - 
•r«m o# rvrdad«, p*l» m  Inbftdl 
ás uoi aireiu« laaiTiétA««.

8*m Atbaea», )4 ■* dl**«, et-

Bpemst** — m  satftaeal* d« M-
“I«. Mlaorea —  «*• 

—» p—— •—a, —a— ——

trv- b-raldl» da , .
«Iffcrtac* d«*U • a* divertis *»- 
*|r»tR-lm-fit— d* S-rledlé* dc 
«pee*. Kol • Cl-,«<*-

ria «rrald» Alcssa-
Ixda i —u , u a  Im

Enm ino  F la m in rn is
ACTOS DO DIRKCTOH 

O dr. Antunes do Figueire
do. director Interino da Iq- 
•tracção Publica do I .  do Rio, 
asslgnou hontom

Designando 0  inspector go
rai do Ensino prlmerlo. Mario 
José ohavso

— Designando 0 9" officiai 
da Dlrentorla da InstrueçAo, 
Macio de Qouvéa Trovfto Cos- 
te, para servir como escrivão 
"ori-hoc'* Junto a inepectoria 
Ocrai.
IffSPXCTORIA ASCOLAlt DA 

10* RKOIAO 
Por portarias de 1 T do cor- 

tente, resolveu o sr. inspeotor 
da 10* região suspender por 
oito dis*, a contar dessa z
mo dota, o* professores:__
tonletta Ney Calvfto, da rer^q

- JM, UJiula tftett.
de Almeida , sm fr lbu n a  par 
wtarem inennas no que t&- 
põee o art. 331 n. «, combina
do com 0 art. 940, alinéas A. 
C •  p, parts final de 
mento ds Instrucçto,

Momsen A Harris
Mtra, a. te, r ,  M I »  S4M,

S ADO Xgs Ji»TTN A DO«A !>BO-

SOCRATES
 — p—ne a r i t n M  SM  SSB
t*tile eriader s salve wall »ta. Cm  
p«qe*aa «11*1* Aa Attica, 
pop—I—ç f-  qao aâ* “
1MAQ* babltaalM. ... 
hit* le* MtM-arie*

I aa* *1

i*s«Jh»raa,
*•!•*, p-v b

» e «etrer Ire ve-

 m U in l gvtblre —  ..
ft-pn-aa. um* • *—  f-rto  - m
ia i  elotars eerealca. a selMla» 
de p-v- - t a « ! « «  rm  ■ 4— p— 
«— mod-rno*. V U - c—t—4 '
•hr» Bedersa «se l u  ép i-. —  
pemla, -m p-IIUre, *m mri*mtI-, 
4 iRnpwkUâ d- ema ■»•■««■ ■ 
te i lu r i t u *  d* •*«Uc*rte»_ e 
M a im ta rlM , ra% a l f  
«m « i lb  wttU 4»tUI< . .

•As INalH>ni d* riktlNIOA 
•Je «empreliesAll«» r*r tel** v* 
grego*; t mulea d- B-cii • mu

Tonia aa AasrrocaACfAS no 
TAUirro nao  r a u s  tahto  

OVANTO OH TOTO ÇUOTO

a laseaM bum  Sa h M « I  J i 
■as Weadt laefera a* talar le* 
es— a d- duilk— «te  Sa Ah 
WureSai -

 . —  política sera peîtUce».
4m «ûal al» uup-fta u a  • 
ehe* “arefeass vst*e«* des

u t  t  . ...
InUranMa p*la u«l-vte 4» «■■ 
■e* literate* bclUaeekllMf “Da 
ur frite Sa celte r *  *  tbceesre *#-
plrlteqé 4* 'te.* “
—lUboraçfta S* ------- ------------
uceariM, esta a tme erefm* ds

M  «MMgrsd* SessU Sa Ovmu.1 
d# «ai aede Ma nlbsltad*. *  lt-|

*4r h a u t .  Ter !*•», «  
tr«««** es M m  4l*fer 
t i(l*  r«pli-1l*te an « I «

enttar* Intnrnl Se m  ptte .
Salve nriiitmas exeeptS«*» sél 

no* -nc-Btr«—  — i—teu« « — I 
d* o4 wUUtdU Se VUteè — MBI 
'•llt*tb 4* ptMcii «hn-lat*M*- 
rlvallud-«, «Je erieaela e •
•ri«« criârSu eu «ltettM Si
eewareheiua* eatre eue» e S <___
ne eu»** Sa IntuaeMeS* rireate
i|M a red«le. Teqe— * te ' 
»arlIktsudM ds sua cellar* 
teelal *  aetl-terebllcaiia. redi 
n  |Tm4m unlHje-e per 4m 
b»riMn rit e eeatrasl* es*

SfiviisgH Ses ulserue. a a n »  
Sade S* enlaap eu lre»w*il* lua 
a salMMrts aeu Seüets S* te

le.
4e, are te*
. euW * a

ga. are 4—  par a

M-Se «lotte Tnkagerae, de* 
A TtetS* e Arfateteteri qee 
ta S*r m  eSasar as «ans 4s 
a e terulna per tea filter 

eu recela te4a a reclaS^e; eee 
ssriiw a Stscsetto Ses ssMas, iss

arsrsjg
4e *i|uk «>M  

seua ealrava »restai» s saeuste
Sa petria Sre f l r e b ,  rel* a •*■-

-ä̂ StSÄS.'TS.*®
eslv.ls eê tm ref"*eleeM “.^ y

PERlCtBS

*" r - * *
— *: — l e ------ ‘“î  i ™«  t — M k  IVSU lN , t »

See ** MteketocMMatee 4—  U» 
4e ht—4e. Afcseai ri*M, Mte r—

ai«4« (en Jeirit» » r«l 4a* m- 
pfcl.U*. prevrle d* leiperiancl* 
«a* M m  «II** d—*—n 4 MtKlm. 
*4# lalirtdeal, lltertoad* «  ds U- 
dre M U «  exteree* qm eeerevh

**S»^Mriü**InariteaT'ces« s
tsa SBeiee u  valk*« c— fw e a* 
Ware 4» edtftris »««lai. Kr« natu
ral « a  feoan u»lq*l*tre, MU*,

i, koja, p-tm renrervaéo*

» fis»

S O L O N
rei» S Mreyl* Ae I 
S*s a sriuir a» M>
reriee« ee fllkre. ____
rrrUai« «eeUUete de «

A adeceple de B^aSe p 
. 1  Katads asares ite  Oe
f*i r e e  e*e«tniis » vrlai 
au il«  4* AUkraa*. a Ar» 
e Crnr*«rr**i « prtarir.

te de rerelta par* e. rldedl«» 
»»nte* sars. a resseda par* 

eqavllrt ceie «essi» tlnh« mtiria
a*traB(«lT*.

Tal sdasspSs d* Kated* tlnki 
prr fim rervtr « « » Inureitre da 
clane aaalr(amenl« rama rervvis
SI aaiiU salrrrridsdte waderot« 
s «ns «ssta ds naadariai.

Nte ekrtaete, seu leetr.* qe** 
- í  S Srteds as arre*» e dlrelte de 
ederer. ere fites a llkerdtd* l*íl. 
vldeel de edeerade. Delve— ■ «  
tsadsslr veia sturri kltUrisdar . .  * ■ ■,  -

«•Brirer «»n s aetlr* e(t*Sani« 
•(Vm Im m ,

Qm i H  ir* «InlttM* «m .. 
ie ae gruaarie psWlce. «letn 

ra crealdevede alaSe emer, aktV 
abs sua Ifktrdais repeailni. e, 
1* véu», perigrea. IMuvs d* *slr
arempaakade ds « •  pe4«|*Çe, •
srs lirrs ps rs ir asada qiiun», 
per* rtKMr p*lss roe» •*. 
pele Seare, peie eeeelker «ee»
cMpaautfsa s ssrinir »s ae» 
scssteete as «llsds. S»n le- 

ena gnade | 
i »es peniili, . 

ire parrice* « en »ive4e- 
nriee a reBver»aeS*i <*ei
galres Ss *aa M»ds s sem
mele velbee. Oe u n t M «  

srsu a «es m  «sahasta ps* "psa* 
tatklre", «M  r««M la  eu eenei- 
ra, ealte, dlaM, tste S N t  Kr»» 
vtftsSm p*r sai fsserieaerl* 4* 
Cstade, qee deve, par* q*a >*»-*—
dlrttidM c*n » sislsv assrsia. —

*  “ 1* d* Inla.

i retestra 
a Fwxtn

primes a fsdlrisi 4rm • 
■w «aba b m i r n l
ree eml» aa fel Iretçp

W u il re SS SSsa «te— Ire h l  
— *b  ere  ̂sB »rite < k  «ssss sa

tê re'teiJLni "Î22I!;
SLtn:

psMlhaa4s-si sa ngalda ira  
•rril fhts, • «emeçava, «U a , ema 
Ma ted*, *i* Mri* S MnsadiOK 
psrgss a* tlak» s «sld»4* d* — * 
aa* es*, qe-ad* a rereall* 
a-ria. Kl* re dans teasr .
• m»M • aed • eerp* tod*.“ 
r  ainum.laaria («rteM «S*.
T*r«lssd*i u n  »»led»», * i»-

. re* fveqeeetevem «  «pmnaalre 
pektlca» sts U  Uns pr*f*Tri*S».
va hutrecftv lstellrere»l n«ks- 
m , aem nqnr an («H* d* »«(**• 
ris palMca. km  ss «xpUta els- 
nmrete, preqre re «pereva qa» 
adqririreu tads «sauts ssesiriu- 
va*, (rrestn tes la tribsnre». re- 
sslére peMIree, *U, «  S*U SSte 
tecta, bs gyaasris s as ir»r» r*u 
ss sBriSre.*

«s«t* 1 « « «  «a  A l i * «  «  
• praprèelSBSVS strsriiaste 

la  par m is  da »aas ésaacsre *r- 
dlaarias s tdsvsfi« «re H -----
vba mer de erilrels. A ., lu, -----
tersa». s a m «  «sriv e* sslre
ia tri r« et» pelklea, pvxkam ees

atssd«» teas »n i»»», s Jr- 
tb*slfSt*w*T* rebeirillde de- 

dste tenss s vsrdsdstn» 
 i sa f»rt* riTtU mde ebri-
gnle a virer 14™ de cldade, S 
gSBisecsr fsnalMSI t SCMW (»M» 
psteaiku t rettet» de «swre. Ite- 
pels dv*»e eveme de vtrlIMed»,
»— Ma s Psarsas créa ds h e m  
emelre»q estvnd» sethk Tt*U- 
remrste edu ed» rer* • remprj» 
mrete 4e M m  sa sas» dsvertt •»* 
visas, m i l  est! sielfcev. sriori-

îB&êxx'hs? “ 
'jgS W
f a essstt t *ea»tltsl«4» 1* *  
m reteve eek Mgst. S Orass»
• Ketada tel aew bamiir» cm 
% S lue »»»eels sttreleSSS.

O» »epkUla» d* relia aie teilem 
mri» «e* reiksr a» lacaaae qee 
delure a reltere de triade SB 
aesls ds* Jevana »**««»*■ 4a «y- 
aiaaila, r»m» e* terielet**, «»- 
Uitea e pvBMdarv» cretemp 
net» rechcn s» eee («las » El 
tade-pedafo«» »»plrite la Je-

Tratlcsvam 4 1a» 4» dte. e»»
rea», v u  p t.ç .., a- pymaari-, aa» 
tsv«n*», nt» esta», a «* ItttmU 
livre Ns» tlekem mal» «»• «ppa-

Pinte Davtdion d» am «n i»
f.vavrrv amhulvntvi:

"B»»t»v» »enter t» nenn 
4ra, sa éviter-»* ank am i 
n» «ymaa»l»s • tplnkavam. 
dot »1«  r»4»r, par» ouvlr »a* »»•
tednrla, a camalo 4-v m ii  v.lra- 
nka» ernkeelmentai a »«» brilkut- 
M »rtem»nU(4e »okr* qaalqqi
tkama prmavta. Tri l-çe m.ll 
mal» re»"'tr »" ‘c* attnu «e» 
mal» v»a»rsv»t • »»p»v*mrete.|n 
cldadda qov »4 Ik»» P-4U /.Ur 
ds kUUrls ds *ss psi» • d» ata» 
dmrre »»«Us» es dlrcerre »Im-
plq», »4 ri a, rem ernste». AeeatU, 
nA* «4 preftIWV» • •»»!»• 1» "■ 
4», a ecrseala dreavitire, • •*
ela 4e esU4i»U e a pteprl» 
lad», nsa »»tev» »(revit* »  de- 
mre»tfev qnv • ladlridee p44- te- 
aer vater Mas «Irrites cere «tll* 
«a  tria ectarile, al* •*

"0«(tar»tS»i If» krllkvntai 
ralr.m am or.lka. inrdi*. (1
vana peaaram aa a»b s iaa t
• pa*»r»m-lli» *r»ndvi qui 
puri aprinildrifit r Rrl© lrlnn>̂ hâii<
t© a* àfflrm»a® è% il miim̂ .~ 

N»e 4 pvialrel n»»»r q»v «•

aristotcles
praudre • aomkallde» evptlrte» le- 
raaa, psl», «a pracaneras 4a ama 
sevs »rérie ierisU bit**«« «etns
atklca mal» elevada, priv poerram
sa dUesHá# • rslar 4* vrihs rs- 
glnea. Levantaram, «nt /»ee ds ve
lha Und-sri« rellfleta, vvtariUrl
«re »ne*»tr» aa Eaud» fln • aa
pfée 4a tada »rçlo ladivldul, 
undéssls nsva, pMireophka, Indl. 
desllat», «s» fia d» frelcâ» d* 
malar kam a rimdl(4a mi ' 
temmssdavri de Indlvlde*.

Tlvttaia * mvrlte d» arkrrpbr 
a dl«e'4-ds 4a Indlildaa 4 da t|. 
dadl«. O antire raclistn tteba fss- 
dldn a kem»m ne ridadla *
phlatea prr»rindlr*m 4» ---------
e favoree»r»m e d»»*«»elvlnt»nt» 
lotriTal da pel*an*hda4a heoiana,
i»brc»»sd» s aanctia da sreprls
—•melancia 4 de pekllc». SIn «Aa

msla ftvnnesdfta. em a»»« Uies. 
riu Inllvldarilauí, cem» ae v),
MlrUacke, Stlrnar, Inanva <
Csrss.

Ceis reste, Devidos, «* ( rri
acaka 4a »jrmpatklaar eam a» ■< 
pblIUà, pente S aa» fMpriU: 

"TSds-i* 4H»r mel«» beis «e»
melker 4a rivlllup»« madarna a 
IA, a ui «»ate*. r*atl4* ato enris
meste» Se* detdenkedv» »»nhttte».
Sua ma*Ima fundaievatal: "O
ma* 4 s madid* do twaa »« 
asa" f»l /»li* p»v» rapriielr a 
tima ativaria da llhaidada ha- 
■ans"

Cauke a Sacivlvi dvikai
psru ds ritarlsunlam* meramen
te rbriorlre e dirlerilc* d»» »o-
pblilav, kaacvndo em vlacela M-
alri entrs s tanetts marai de ln-
l|v|d«a * sv Inivrvteot lt romma- 
nldvdv.

Se» Isnstntlt im edseses*. «m 
pclltlr* * t»|I«12d agle 4a em ■
4a dlttelvaate mav, «alrriaate,
v* BB stfelte eMlteder n» msnde
da »»(S. Avalm vaiaa aalaa Ja * -  
cralaa S ptVSolIU 4S SdtcSClS »1-- - , - . 1.

SB krs*« spre 
 -----1. useesde s s
ãkltevapklaa da Ikdlv
bsrtsrts. Krere.ee »si— ----  -

rxiBTisiTÄ?55
-^sixrrjsirsvi-
aa aaiaaa", dtreate M U M IH . O

—h — —Ci.1—»jrrsLrftsJLfw
tsderss, «ss arewa sb  fythtg*- 
«es o »sh»lus ssa  Bure!»*. *re-

a prsdsslr bamasa asrslsMsis ss-
--------- , ceaaolvnlaa 4* m  » 1—

re 4a sssasrsa par »jnjNMNmm »es revre
o BnnnntH» km tac*  1

KSTAOO 
Sergle • aemeeteaala rete 

pbllssspbs s s Katadsi s n
' bm ^re!s^r*r<C.------------- —
■slsttts ds nltsr« intellsecsal. • 
aa komrev ala aiteeterare aiala 
BSB * fbMlHS. MM SS K»t*d*» kSreLsrter. -------

A QUESTÃO DOS 
EXAMES NO ES
TADO DO *10

dm  D i c t r r o  d o  d r .  r u 
m o  CASADO 

O dr . Fllnto Casado. Jn ter-
n t  ‘

fUO, --
te decreta:

“Alt. v  -------------------
do* A rsculdsd* nualnons» 
de Medirias em tudo qu*-“  
itoe Interessar, os termos 
decreto federal n. It.ÜM.
14 do corrrnt«.

Ari. r  —  M o cwridcrsdo* 
promofido* ao ature tmme- 
dUtemente «upsrior ou ap- 
provados sm exames finar* 
os alumnoa das escolas aoc- 
maes, proflasionaM a eompie- 
msntara*, qus reunam as se
guintes condlçdss: 

a> haver o slumno da as 
cola normal frequentado me 
tsde d«« aula* dadas em cada 
mateHa e alcançado ã média 
de 3 ou 3 a melo na» trrx rc- 
vl*õr* eicrlpta* reellradu 
durnntr o nina, observada, 
porém, o enleulo d*« inCdlM. 
o regimen mendedo «dnptar 
pela portaria n. 41, de 28 dr 
novemhro de lB2g, do secreta
rio do Interior e Juitlça, 

b; haver o alumno de esco
la eomplomenUr e protuislo 
nsl frequentado a metade das 
aula» sm cada matéria e al
cançado a media de M  noa 
concurso •  sabbaUnas reativa
dos durant* o anno.

Ari. 3* •— Beri dada ao< 
atumnos de todas as ««colai 
a freqoenria Integn ‘ 
rtodo da 3 a 31 de 
proxirao findo.

Art. 4* —  Os alumno» »em 
média para promoção ao anni 
Immedlatamente »upertor t 
apptovação em exames (I- 
nae». poderão requerer dentre 
de oito dias. contados da pu
blicação deste deexeto, oi 
exames que os habilitem I. 
promoção ou mpprovação. se 
houverem frequentado metade 
das m il»« de uidmvnateria.

Art. 5" ■— fUo conjlderado* 
approvadoe todo» o» slumno» 
de ultima séris do» Instituto» 
de ensino primário, cujos no. 
mr» constam das rslaçõea Já 
enviada* ás respectivas auto
ridade» escolar**, no» termos 
do art. 3* das ImtrurçAe» para 
exnmes, d**d* qus hajam al
cançado a média annual 
de 3J>.

Art. a* — Ficam revogada» 
o* dltpoalçõe» cm contrario.

O secretario do Interior e 
Justiça assim o tenha enten
dido e faça executar. — Fala
do do Oovemo, em Nlctha- 
roy. ao» 38 de novembro dc 
1938 — (aa! Pitnlo de Carito 
Casado. — Cer.ar NMcemea 
Ttnoco “

t Escostli i o palz de Gal- 
Im urrMn per um in

flo de neve
LONDR8S, 23 <U. p., _  o  

Cánsl da Mancha * o Mar do 
Nórt* continuam sob severa 
tempestade. Duos mulheres o 
w l* homens foram salvos de 
bordo da um ntvio-motor qu* 
encalho« perto de wslton Ma- 
**: seis pessoas foram salvos 
de tres barres em South EM  
Uma violenta tempeaude oe 
neve, eegulda de trovoada, 
varreu a EscamU  e o Pate de 
Oalies hnntcm 4 noits. Aa 
estrada« sMim como *s rom- 
mnnteaçõcs telégrsphkas e 
tAiephonlCAa acham-re inter- 
rompidas, no norta da ingla* 
terra. Céntenas de «errs e«tâo 
inundados no Pais do OsiJe».

Wnl-4* de Indivis«* a Õ*-hlmi 
IMII«l(lv 14—I, —lv«l™,q«« pòm 
M uremMter «ms etna »*«4« 
re-lv — r e m  mlhnM 4» k—• 
r*t*r sa‘S iodos.

Af(lr>n»nd<> nte ftislr»»*», n
»bvn rrrqa 4»« am «ivrs»la ' Im- 
mvrtil pars s mundo lad» r ro.
ni-toa aiv« »>■ pura rv ki,lnr,i 
humsnsi a 4»* da llh-rd.d. moril. 

Tal» k»m, lnv«rte-l» (Ite ivbla 
laralte da llkardada vipIrUall.

cm ««• *» isiplr*« s b»nh»a, qu»l 
amt mllifrvi« fait* d* Juvmlv. 
s mitera prap« a Uratauv a Mtlll
thcoris cdscsrisnsl ds Eiudo.p«- 
'i«oqa vat na«ia p**a4**4»>
* mntflvpvranvi.
K lu» « «mm pirqtc. Mi»» k»m 

. t (tvkrlvl Aluwvr «m »«» bvllU 
sim* bkr* "A pulillca Idvallil*-. 

"C»mprvHpné*m»s s nkardad»
•a alpaiaa taira par-milite In-

ursHdlsrlt. iMusm utol. «  nh»
carea are «lia <im are »I
sa fia MB rire. i«ts 4, sms dis-
riamvnte p»rrep»|val «»*»■•«» aa 
«fis »upsrisf da m  porta. Nt» n»l 
«•m*t «rats ds *«* s lib»rd»4» 
U -  d* rar am» aoaatenU Irr»- 
dlsus ds relltlM ss «Id» irelnl.»ppilraada   . . . .

NOTAS OF F ia  AES 
Imtmcçóm FmUimrn
ACTOt DO DIRECTOR 

OMRAL 
O «rector gent ds Znstra- 

eção. aretgnoa bontoB. oa are 
rain te» actos: _____
bmsTACSoa d o  dírmctom

mento LeaL Marta 
Avellar. láarta de u m o u  
Prixoto, Zulmirs tf* Morsea 
Cohtt. — Como rraoenm.

AdaJslna Costa Mattos. 06- 
.a Fonssea d* Mayaihãs«. Lre 
tltla Cordella Prdroso Nelva, 
Maria Loisa d* Oouvéa Co«- 
ttnho. e Severino da KottB 
Mala. — Josttfiqaem-re tres 
faltas.

José Lourenço dos ãantot.
— JusUflouem-se doas faltas.

Maria Kuet de BsccUar da
Sttva fonte». — Justlflque-i*.

Odette Wlntcr Vtaiuia. -  
Justifiquem te os (altas dc 11 
a 13 de outubro: a* demais fo
ram abonadas por dtflbcraçio 
de meu antecessor.

Violeta de Araújo Oliveira.
— Justifique-»* a falta do dia 
10 e abone-»* a do dia 30.

Cowtct Buriamaqui Fort» 
dos Santos. — As tres primei
ras faltas Já estio abonadas, 
por deliberado do meu ante
cessor; justifique-ss a do dia 
31 de outubro.

Maria Magdalena Torras •  
ailvs — Abenm-M ss dnaa 
falta» referida» no requeri
mento «  informação.

Antonietta Augusta dc Mat
tos — A* vista do Regulamen
to, náo pAdo «er «ttendida.
Hilda Monteiro de Barro» Nu

nes e Adâlaina Conta Mattos
— Deferido de areOrdo eom a 
Informação.

nnsrACROs n o  stir .  
nrnrcTO R

Cccilla Martano d* Oliveira 
Cfintiuanl. Adahlr Lemos. Car- 
mrn Vlaloli dc bá e Stella 
Perna ndr* de Ate vedo. — dub- 
metam-ae A Inspecção ds 
saude.

KXtOBHCIAS
D« l* secção — Alberttna 

d* Araújo Lopes da Costa. — 
Declare em quo data ae afa»-
lnu do -verrlrlo

Oc' avio A renda — Compt- 
reç* i esta ^cção para ea- 
ciareclinentos

Martlnho Borja Velho. — 
Fíove. por ale*!jdo, que, como 
requer, necessita de 30 dl** de 
llcençn e declare em qu* data 
lnterromi»cu o exercido.

Mariectn Monteiro d* Barro« 
Tenorlo rtd Albuqucrqae — 
Apresente a portaria ds sua 
ultima llcenpx.

Da 3* «eeçãn — Allco Zum- 
afeg Ferertra dc Abreu. — 
Compareça, com urgência, a 
e»ta oecção.

A Reforma Um ver ti
laria

i oinw«nl.,a n«f o *r. Emilí* 
Abdon Tavna, I* lecr-terlo do dl- 
rrrlorla -rvJcRlU* d» KacUldad» 
do Mfdlcln»:

"0 dlroetorlo ac»d»mlen da ”«* 
ruU.d- da Madleln* f i t  pablK»
qaa )* lhe rsrnrn «nerrr**» •

, alah
-rU

»balsa cam i
madlca» a

Indlrvda» p«rs elaborar 
a» lhí»c» rr»v»'tlv««.

I* Toma d-.-nvolr-r n «plrllv 
identifico da Unlvertldad*. f ( -
-uM-de d» irlenrlvi » l.tr». — 
J’raf. Alvvrn liiorle do AtniOtd»! 
acadumico» Bantiax» Amtrlcsn* 
-  » fíllbvrto Svnna . Hl!v..

— PrafvviOr full-tlMA — 
Prof»9i*r Cirloo CH»r»il lesév 
mira» Jo«4 nir»o a linbrl»! B *» 
i-rdv».
3* — Pr»»»ret«nalldtd» antr* 

luniDO« • profeviarvv — Prof. 
Urro. Tvrr»; srvdamlra» Llnl» 
C*lre. Maurício da (louvela « Al- 
»Mv» K«cill«e l.tal.

1* Enitea lnU».lra — P.afva- 
Mlfue) Hmrle: «'aJomleo»
• Lnp-i, Slvrt-»!!« Nai-I
I r llu
- C»li4 !<>»••

. ,u

’A fkMBB è S Bated*  ---------
H  — fresre faites re** * berewa * • ai* •  kareare p*ra vlM*. O ka.

—  s frete Bate »I
M »M  lareq* • 

«rate rei«» lltMSIM te" 
r»v»U4» «I »  *b»Mnu

I Ml«» lltMSIM tellreUiM 
kl» «»• th n iu  M* cl»i 
•  pvta kl.Urlv Uv adaraq 
I 8 »  «S». S » ■■i»ind»Si

• «t4* *sreri*e és i 
a isrei bsmnalésé*.'

.. -, Cam- 
:nf«(4v A* 
a *!umn*»i•fidolr. c) Un .

4. Balm., rir — rr,..r..r.r 
frei* MoAteire. Jr. Amni.:o V»- 
l»rl», «r. Malfslu úam-, *
«r.4-n„ro. l!>(|..r I arrete Lima,
l.eakerla Kevrrlr- »  Paul* C*U*.

4’  — Evtrnika UnivrnlUria — 
rrof. 0v,r rian-V. dr. Thatll« 
(latelk,. r i,.|rmlr„  Ja.4 Ua.
rutein. \kvi-r «a Almcie» t tranr

 .....   ,U Uaí.er.M».
4c — Mfla» d* résilia) » — Uhl-
verildaJu Fsdvr-I — Unlv./ifda. 
do» e.ted«»». c p-riieplacri. — 
NM«»vld«4* 4* I« (rtef « <t»M*>

Wer av alllme» — Trof. Crete
. silva, dr, w»id»m»r Paisk» a 
-vadvmlaai Mopv4» X-vlar 4« 
AHSjb 4 Hswkitt* Ttint» #4 Tte 
ria.

f  — y«e«M«4» d» M*éli*ns
>aU4a "V Inetalda na Unlveri|. 

dsdt — G«n4ltSea »aro «o* ■ » .  
ram* f*4»r*l rvrrnhvi» sa» ra» 
nldado da MvdMaa. — Traf«, 
nr Alvar* Ui«rl* 4* AlMiido, 
pr*f»ii*r C»«t* • ãllva • resds
oilera, Bateria Sva 
MssrltW d» l-u*r4 

4* — ãvrl»(k» de* n n  
-i»*» — Prof. r«4** d* 1 _fcu^Âiisssa.:!«ai3sa.ÂuríSss
Mf h»J*. U  4* v-irvote, «  lovtt. , '4j 

*— — * "  1 » as a*r*i. Orebv ^
I ^  . Jleretert* «re h«*Iv»r4 hoir. 4* 14 ter*«, «ma rv- 
|vel»a »nra»rdln»r1« 4» »•*••». ‘ 
|M4a 4a mvimv, para •a rerare*4a A - -  -■»*--


