
 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

CURSO DE MESTRADO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

PERNAMBUCO 

 

 

 

 

 

 

 

O HOMEM “NOVO” PARA UM NOVO PERNAMBUCO: AS PRÁTICAS  

EDUCACIONAIS NA CONSTRUÇÃO DO ESTADO NOVO EM PERNAMBUCO 

(1937-1945). 

 

 

 

 

 

ALINE CRISTINA PEREIRA DE ARAÚJO RAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIFE, 2014  



 
 

ALINE CRISTINA PEREIRA DE ARAÚJO RAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

O HOMEM “NOVO” PARA UM NOVO PERNAMBUCO: AS PRÁTICAS  

EDUCACIONAIS NA CONSTRUÇÃO DO ESTADO NOVO EM PERNAMBUCO 

(1937-1945). 

 

 

 

 

Dissertação apresentada como requisito parcial à 
obtenção do grau de Mestre em Educação, no curso de 
Pós-graduação em Educação do Departamento de 
Educação da Universidade Federal de Pernambuco. 

 

 

Orientadora: Prof. Dra. Adriana Maria Paulo da Silva 

 

 

 

 

 

 

RECIFE, 2014 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

RESUMO 

 

Analisamos do ponto de vista historiográfico e documental, as estratégias 

educacionais outorgadas no governo do Interventor Federal Agamenon Magalhães, 

no Estado de Pernambuco de 1937 a 1945. Partimos do pressuposto de que aquele 

governo elegeu três grupos sociais como forjadores da nacionalidade do Novo 

Estado propagado: o operário, o sertanejo e a mulher. Objetivamos  mapear os 

instrumentos e estratégias educativas utilizadas na Interventoria de Agamenon 

Magalhães para a formação do “novo” homem e  investigar a utilização de tais 

estratégias, pari pasu ao que acontecia neste sentido dentro do contexto nacional. 

Tratou-se de uma pesquisa relacionada à História Política da Educação, a qual se 

fundamentou num diálogo com a historiografia do Estado Novo e a História da 

Educação sobre o tema. A base documental foi composta pelos seguintes registros 

governamentais:: Relatórios dos Governadores de Pernambuco, Programas de 

Ensino - século XIX e XX -, Revista da Educação;   o relatório pertencente ao Fundo 

de Interventoria, “O desenvolvimento educacional de Pernambuco sob a 

Administração do Interventor Agamenon Magalhães”, pertencentes ao acervo de 

Arquivos Permanentes - Documentos Impressos e Arquivos Permanentes – 

Documentos Escritos - do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). 

Os registros dos documentos citados acima foram obtidos através da 

fotodigitalização da documentação selecionada foi feita a transcrição, de forma 

simples e completa. Estas fontes foram cruzadas com dados sobre a política 

educacional, no período, em Pernambuco localizados no Diário Oficial do Estado, de 

1937 a 1945. Por fim, concluímos que foram utilizadas diferentes estratégias para 

forjar nesses sujeitos os elementos entendido pela interventoria como basilares para 

a formação almejada, segundo os princípios de modernização e higienização em 

voga no período. Contudo, tais premissas não foram exclusividades do governo de 

Agamenon Magalhães, fez parte de um debate nacional e esse momento foi, que 

pela  primeira vez no país, o governo tomou para si a responsabilidade de 

sistematizar as práticas educativas primárias em todo território nacional.  

 

PALAVRAS-CHAVE: História da Educação. Educação para o Trabalho. Ruralismo 
Pedagógico. Educação feminina.  



 
 

ABSTRACT 

We have analyzed from a historiographical and documentary point of view, the 

educational strategies granted the in government of the Federal Intervener 

Agamenon Magalhães, in Pernambuco State from 1937 to 1945. We have assumed 

that this government has elected three social groups as forgers of the nationality of 

the Estado Novo propagated: the worker, the countryman and he woman. We aimed 

to map the instruments and educational strategies used in the Oversight of 

Agamenon Magalhães for the formation of the "new" man and investigate the use of 

such strategies, pari passu to what has happened in these terms within the national 

context. This was a research of the Political History of Education, which was based 

on a dialogue with the historiography of the Estado Novo and the History of 

Education about the topic. The documentary base was composed of the following 

governmental records: Pernambuco’s Governors’ Reports, Learning Programs – 19th 

and 20th – Revista da Educação; the report pertaining to the Oversight Fund, "O 

desenvolvimento educacional de Pernambuco sob a Administração do Interventor 

Agamenon Magalhães", belonging to the collection of Arquivos Permanentes - 

Documentos Impressos e Arquivos Permanentes – Documentos Escritos - do 

Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). The records of the 

documents mentioned above were obtained by scanning of fotos of the documents 

selected , then, the transcription was done in a simple and complete way1. These 

sources were cross-checked with data on educational policy in that time in 

Pernambuco and they were located in the Diário Oficial do Estado from 1937 to 

1945. Finally, we conclude that different strategies were used to forge in these 

people the understood elements by the Oversight as key to the desired formation, 

according to the principles of modernization and hygiene in vogue in the period. 

However, such assumptions were not exclusive of government of Agamenon 

Magalhães; it also was part of a national debate and that moment was, for the first 

time in the country, the moment in which the government took upon itself the 

responsibility to systematize the primary educational practices nationwide.  

 

 

KEYWORDS: History of Education. Education for Work. Pedagogical Ruralism. 

Female Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Ao participar do processo de seleção para o Mestrado em Educação no final de 

2011, pretendia analisar e identificar, do ponto de vista historiográfico, as estratégias 

educacionais outorgadas, mais precisamente o uso da rádio socioeducativa, durante 

o governo do Interventor Federal Agamenon Magalhães, no estado de Pernambuco, 

entre 1937 e 1945. Essa busca continuou até minha qualificação, quando tentei, de 

todos os modos, responder às perguntas que propus. 

O interesse por este tema decorreu da percepção de que os estudos a respeito 

das estratégias educacionais da Interventoria de Agamenon Magalhães limitavam-se 

à análise das mudanças curriculares introduzidas pelo Estado Novo nas escolas 

públicas de Pernambuco e ao estudo do projeto pedagógico aplicado no Estado 

como meio de propagação do ideário estado-novista e sua legitimação. 

Segundo Baía Horta1, Capanema, em busca de ampliar o campo de atuação 

do Ministério da Educação, propôs– sem sucesso– a transformação deste, em 

Ministério da Cultura Nacional. Nesta perspectiva, o Serviço de Radiodifusão 

Educativa e o Instituto Nacional de Cinema Educativo existentes, foram oficialmente 

colocados na esfera do Ministério de Educação e Saúde. Os trabalhos referentes ao 

uso do rádio pelo governo de Agamenon Magalhães, no referido período, o analisam 

como meio de comunicação de propaganda oficial do governo2.  A partir da década 

de 30 do século XX, o rádio teve um papel de fundamental importância na 

construção da nação brasileira.  Nesta década, o rádio já trazia o mundo para dentro 

das casas.  

                                                           
1
 HORTA, José Silvério Baía. Gustavo Capanema. Recife: Massangana, 2010.   

2
 Ver: ALMEIDA, Maria das Graças Andrade Ataíde de. A Construção da Verdade Autoritária. São 

Paulo. Humanitas/FFLCH/USP. 2001. LEÃO, Karl Schurster.A guerra como metáfora: aspectos da 
propaganda do Estado Novo em Pernambuco (1942-1945). Dissertação.  Recife: 2008. Programa de 
Pós-Graduação em História Social da cultura regional. Universidade Federal Rural de Pernambuco. 
PANDOLFI, Dulce C. Pernambuco de Agamenon Magalhães: consolidação e crise de uma elite 
política. Recife: Fundação Joaquim Nabuco: Editora Massangana, 1984. SOUZA NETO, José Maria 
de. Engenhos de sons, imagens e palavras: ditadura e propaganda na primeira metade do século 
XX. Recife, 2000. Dissertação (Mestrado em História). Centro de Filosofia e Ciências Humanas, 
Universidade Federal de Pernambuco. SOUZA NETO, José Maria Gomes. Sonhos de 
Nabucodonosor: aspectos da propaganda do Estado Novo pernambucano. Tese. Recife: 
UFPE/CFCH, Programa de Pós-Graduação em História, 2005. 
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Conforme o levantamento bibliográfico feito para esta pesquisa, não 

encontramos trabalhos referentes ao uso da rádio sócio-educativa em Pernambuco 

entre 1937 a 1945. Contudo, observamos em pesquisa realizada no acervo do Diário 

Oficial de Pernambuco, o Decreto N º 117, de 26 de julho de 1938, que concebeu a 

subvenção de cem contos de reis à referida rádio e como forma de pagamento, 

entre outras imposições, estava manter, em colaboração com a Diretoria Técnica de 

Educação, um serviço  de rádio educação3. 

Do ponto de vista da temática geral da pesquisa, inicialmente, objetivou-se, em 

geral, mapear os instrumentos educativos utilizados na Interventoria de Agamenon 

Magalhães, dentre eles, especificamente o rádio, procurando compreender o 

funcionamento da rádio educativa. 

Como objetivos específicos, pretendeu-se: analisar a base documental 

primária, ou seja, os registros referentes às estratégias educacionais empregadas no 

governo Agamenon Magalhães, 1937-1945; investigar a relação entre o Governo 

Agamenon Magalhães em Pernambuco e a constituição da rádio como instrumento 

socioeducativo no período estado-novista brasileiro; verificar a correlação existente 

entre a rádio, o político e a disseminação de ideologia e poder político em 

Pernambuco. 

Em princípio, esta pesquisa possuiu como base documental os registros 

referentes às estratégias educacionais empregadas no governo Agamenon 

Magalhães, 1937-1945, encontrados nos: Relatórios dos Governadores de 

Pernambuco, Programas de Ensino– século XIX e XX–, Revista da Educação e o 

Fundo de Interventoria, pertencentes ao acervo de Arquivos Permanentes,  

Documentos Impressos e  Documentos Escritos do Arquivo Público Estadual Jordão 

Emerenciano (APEJE). 

Os registros dos documentos citados acima foram obtidos através da 

fotodigitalização da documentação selecionada, e posteriormente, foi feita a 

transcrição, de forma simples e completa4. 

Na série Relatórios dos Governadores de Pernambuco, componente do acervo 

de Arquivos Permanentes – Documentos Impressos do APEJE– encontramos dois 

relatórios da interventoria de Agamenon Magalhães em Pernambuco, datados de 

                                                           
3
PERNAMBUCO. Decreto de n. 117 In PERNAMBUCO. Diário do Estado. Recife, 27 de julho de 

1938. Diário do Poder Executivo, p.2. 
4
 ARÓSTEGUI, Júlio. A pesquisa histórica: teoria e método. Bauru: EDUSC, 2006. 
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19405 e 19426. Esses relatórios eram apresentados à presidência da República em 

virtude do Art. 46 do decreto-lei Federal nº1202, Lei dos Estados e Municípios, que 

informavam as políticas administrativas e socioeconômicas executadas em 

Pernambuco, ao Departamento Administrativo  incumbido de legislar nas matérias 

de competência do Estado e dos Municípios. Entre os programas citados no relatório 

de 1940 encontra-se: finanças do Estado, educação, justiça, saúde pública, 

Municípios, viação e obras públicas, segurança pública, força policial do Estado e 

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado.  

Já o relatório de 1942, além de dar ênfase às estratégias educacionais da 

capital e cidades do interior–, como à rádio educação e ao teatro escolar–, também 

fez menção: às políticas econômicas,  ao sistema penitenciário, agricultura e 

pecuária, obras públicas, políticas assistenciais, liga social contra o mocambo, 

refeitórios, serviço de música e canto orfeônico, cinema educativo, prédios 

escolares, matrícula e frequência nas escolas estaduais de 1942, seminário 

pedagógico, Revistas , higiene mental social, defesa do patrimônio histórico e 

artístico, entre outros assuntos. 

As séries “Programas de Ensino - século XIX e XX” e “Revista da Educação”, 

pertencem ao Fundo Educação.  Na primeira série, localizamos os Programas de 

Ensino Primário de1939, 1940 e 1945; os Programas de Ensino de  1937, 1938, 

1939 e 1940. As proposições contidas nestes documentos oferecem uma 

perspectiva da organização e do funcionamento das escolas públicas de ensino 

primário emPernambuco, durante o Estado Novo.  

A Revista da Educação foi editada pelo governo de Agamenon Magalhães, sob 

a direção do professor Rui Belo, Diretor da Escola Normal, sendo lançada em 1940. 

Ela tinha como objetivo estimular os estudos dos problemas da educação e difundir 

o ensinamento da ciência e da verdadeira filosofia contendo oito volumes ao total, de 

1940 a 1946. Tratava-se de uma revista semestral e tinha como corpo redacional: o 

diretor do Departamento de Educação, os professores do Ginásio Pernambucano e 

                                                           
5
 PERNAMBUCO, Secretária do Interior, Administração Agamenon Magalhães.Recife: Imprensa 

Oficial, 1940, APEJE, Recife- PE 
6
 PERNAMBUCO, Realizações do Estado Novo em Pernambuco. Recife: Imprensa Oficial, 1942, 

APEJE, Recife- PE 
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da Escola Normal e os diretores da Biblioteca Pública, do Museu do Estado, das 

Escolas Profissionais Masculina e Feminina e da Escola Rural7.  

No Fundo de Interventoria, encontramos recortes de jornais sobre o referido 

governo; as petições das secretarias do Estado; troca de correspondências do 

Interventor com seus secretários. Pretendeu-se, inicialmente, através destes 

documentos, buscar referências sobre as políticas educacionais estabelecidas, bem 

como, o uso da rádio como estratégia educacional no citado governo.  

A partir de pesquisa realizada no acervo do Diário Oficial de Pernambuco, o 

qual encontra-se digitalizado pela Companhia Editora de Pernambuco, localizou-se o 

Decreto N º 117, de 26 de julho de 1938. Segundo o decreto citado foi concedida à 

Radio Clube de Pernambuco S/A uma subvenção de cem contos de reis, pagáveis 

mensalmente, pelo prazo de cinco anos8.  

Ao longo desse processo percebemos que estas fontes não respondiam às 

perguntas basilares acerca do funcionamento da rádio educação, nem tão pouco 

nos diziam de seus objetivos e o público alvo.  

Começamos, então a analisar trabalhos sobre essa prática em outros estados 

e nos debruçamos sobre o trabalho de Patrícia Costa9. Esta autora estudou a 

concepção, a realização e a recepção dos programas educacionais radiofônicos 

irradiados entre 1935 e 1950, tendo como objetivo analisar não apenas a trajetória 

dos rádioeducadores, como também seus conceitos de educação, suas táticas para 

a conquista do espaço na grade de programação das emissoras comerciais e as 

diferentes formas de recepção de suas produções. Esta autora utilizou o  

cruzamento de diferentes fontes: jornais, livros, periódicos, ofícios, 

correspondências, scripts e gravações. Dentro deste esforço, percebemos que, nos 

jornais, ela encontrou a programação e, até certa medida artigos sobre sua 

recepção.  

A partir desta leitura, imaginamos que as respostas procuradas poderiam ser 

encontradas no Jornal Folha da Manhã, que como nos diz Souza Neto, era 

                                                           
7
 PERNAMBUCO, Secretária do Interior, Administração Agamenon Magalhães.Recife: Imprensa 

Oficial, 1939,  APEJE, Recife- PE 
8
PERNAMBUCO. Decreto de n. 117, op. cit. 

9
 Ver: COSTA, Patrícia Coelho. Educadores do rádio: concepção, realização e recepção de 

programas educacionais radiofônicos (1935-1950). São Paulo: 2012. Tese. Programa de Pós-
graduação em Educação. Universidade de São Paulo. 
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“imprensa a serviço do Estado Novo”10. Agamenon Magalhães era o redator desse 

periódico. Contudo, mesmo após diversas tentativas de acesso a esta fonte, que 

existe apenas no APEJE, não tivemos sucesso, pois ela foi encaminhada para 

digitalização há mais de dois anos e não poderíamos manuseá-la. 

Tendo que encontrar novas perguntas possíveis de serem respondidas pelos 

registros disponíveis começamos a nos indagar quem eram aqueles “novos homens” 

proclamados pela propaganda estadonovista; quais os princípios defendidos como 

fundamentais para sua formação; e, principalmente, como a Interventoria pretendia 

formar aqueles sujeitos.  

A Interventoria de Agamenon Magalhães encarou como prioridades do seu 

governo, o saneamento, a modernização e o ordenamento social. Para isso, no 

litoral, agreste e sertão criou os centros educativos operários, o combate aos 

mocambos e a política agrícola.  Essas três ações foram  encaradas como 

atividades afins, uma vez que, para aquele governante, os fluxos migratórios do 

interior eram uma das principais causas para o crescimento desordenado da cidade, 

marcada pela presença dos mocambos, os quais, por sua vez, ocasionariam 

prejuízos (dada sua insalubridade) ao universo do trabalho. As ações do governo 

contra  estas questões foram sempre tomadas em conjunto11. 

Dentro desse contexto, identificamos três sujeitos eleitos como forjadores do  

novo Estado: o operário, o sertanejo e a mulher. Diante deste achado, refizemos 

nossos objetivos de pesquisa, os quais tornaram-se: analisar a base documental, os 

registros referentes às estratégias educacionais empregadas no governo Agamenon 

Magalhães, 1937-1945; investigar as práticas educativas na constituição para a 

formação do operário no ensino primário; verificar as estratégias da Interventoria, 

segundo a perspectiva ruralista,  para a educação na zona rural; identificar e analisar 

as concepções do governo Agamenon Magalhães, 1937-1945 na elaboração de 

uma educação para formar a mulher segundo os princípios defendidos pelo regime 

varguista. 

Construído através de um golpe político-militar e, portanto, carente de 

legitimidade, o regime inaugurado por Vargas em 1930, procurou disseminar  por 

                                                           
10

 SOUZA NETO, José Maria Gomes de.  Sonhos de Nabucodonosor: um ensaio sobre o Estado 
Novo e Propaganda em Pernambuco. Recife: Edupe, 2013: p. 74. 
11

 PANDOLFI, op. cit., 1984. 
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toda a sociedade uma ideologia12 que afirmava a necessidade histórica do novo 

governo.  O regime varguista, especialmente após 1937, implementou uma política 

sistemática e coordenada da propaganda política. Foi basilar para o Estado a 

criação de mecanismos para a produção e difusão, por toda a sociedade, de sua 

concepção de mundo, de sua doutrina, de sua verdade.  

Em 25 de novembro Agamenon Magalhães foi nomeado, pelo presidente 

Getúlio Vargas, Interventor Federal de Pernambuco. Ele assumiu o cargo em 3 de 

dezembro de 1937, foi  um dos homens de confiança de Vargas, um,  dos principais 

artífices  do Estado Novo13 e contou na sua administração com efetiva colaboração 

do poder central14. 

Agamenon Magalhães, juntamente com Francisco Campos, Gustavo 

Capanema, Benedito Valadares, Marcondes Filhos, Simões Lopes, Salgado Filho e 

Góes Monteiro, é considerado um dos construtores do Estado Novo.  

Este governante montou uma sofisticada rede política, não só para manter-se 

no poder, como também para cooptar os diversos setores da sociedade para o 

projeto estado-novista. Ele assumiu, entre outras posições, a intenção de mudar 

                                                           
12

O debate em torno do conceito de ideologia tende a cair em um emaranhado de posições teóricas, 
filosóficas e políticas conflitantes, provavelmente porque as ciências ainda não desenvolveram "um 
aparato conceitual capaz de lidar mais habilmente com o [seu] significado". As ideologias são 
sistemas de símbolos e estes "são fontes extrínsecas de informação, em termos das quais a vida 
humana pode ser  padronizada – mecanismos extra pessoais para a percepção, compreensão, 
julgamento e manipulação do mundo. Os padrões culturais – religioso, filosófico,  estético, científico, 
ideológico – são 'programas': eles fornecem um gabarito ou diagrama para a organização dos 
processos sociais e psicológico. Esta linha de interpretação dos fenômenos ideológicos permite vê-
los como eventos históricos. Assim, é no contexto nacional e internacional dos anos 30 que podemos 
entender o significado das propostas autoritárias e centralizadoras dos intelectuais ocupados em 
formular uma nova ideologia, capaz de responder aos impasses da nação e às orientações para o 
Estado. OLIVEIRA, Lúcia L; VELLOSO. Introdução [ao] livro "Estado Novo: ideologia e poder. In 
OLIVEIRA, Lúcia L; VELLOSO, Mônica Pimenta; GOMES, Ângela de Castro. Estado Novo: Ideologia 
e Poder. Rio de Janeiro: Zahar, 1982 
13

 Em 10 de novembro de 1937, foi deflagrado um Golpe de Estado por Getúlio Vargas, então 
presidente do Brasil, desde a Revolução de 30, o golpe deu origem ao Estado Novo. Naquele dia, 
alegando que a Constituição promulgada em 1934 estava “antedatada em relação ao espírito do 
tempo”, Vargas apresentou à Nação nova carta constitucional, baseada na centralização política, no 
intervencionismo estatal e num modelo antiliberal de organização da sociedade. Poucas fases da 
história do Brasil produziram um legado tão extenso e duradouro como o Estado Novo. Em função 
das transformações ocorridas no país, o período tornou-se referência obrigatória quando se trata de 
refletir sobre estruturas, atores e instituições presentes no Brasil de hoje. Na realidade, durante o 
Estado Novo, Getúlio Vargas consolidou propostas em pauta desde outubro de 1930, quando, pelas 
armas, assumiu a presidência da República. Cf: PANDOLFI, Dulce (org). Repensando o Estado 
Novo. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1999. 
14

 PANDOLFI, Dulce C. Pernambuco de Agamenon Magalhães: consolidação e crise de uma elite 
política. Recife: Fundação Joaquim Nabuco: Editora Massangana, 1984.  
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totalmente a orientação do ensino, então pautado pelos princípios da Escola Nova15, 

considerado materialista pelos estado-novistas. 

O governo central considerava a interventoria Pernambucana um exemplo bem 

sucedido de implantação do modelo estadonovista e o governo de Agamenon 

justificava suas ações em função de objetivo maior a ser atingido: a paz e a 

harmonia social. A Educação foi um dos setores acionados pela interventoria de 

Agamenon Magalhães na busca de legitimação e doutrinação para o regime 

implantado. 16. 

Nosso estudo é uma confluência entre História da Educação e História Política, 

visto que concordamos com Remond, que a história política deixa de ser concebida 

como historia da politica, ou seja, como estudo das organizações partidárias e 

instituições estatais17. Nesse estudo não procuramos compreender a recepção das 

práticas educacionais, mas sim como foram utilizadas pelo governo de Agamenon 

Magalhães, pari pasu ao que acontecia neste sentido dentro do contexto nacional. 

Dialogamos no nosso texto com historiografia do Estado Novo Brasileiro e a 

Historiografia da Educação. 

Compartilhamos das concepções de Ginzburg18, que para acercar-se do objeto; 

nesse sentido, o observador usa indícios, em busca de vestígios e sinais, para a 

descoberta do universal no particular.  Assim, procuram-se as “poucas coisas que 

indiciam muitas outras”: indícios ou espias de desvios e dissonâncias daquilo que, à 

primeira vista, seria caracterizado pela uniformidade e invariabilidade ao longo de 

um período histórico. Procuramos perceber como as práticas educativas concebidas 

em Pernambuco durante a Interventoria dialogavam com as realizadas em âmbito 

nacional. Partimos do pressuposto que ações realizadas em Pernambuco não eram 

exclusivas da politica-pedagógica da Intereventoria, mesmo que ela tentasse de 

algum modo apresentá-las como tal. 
                                                           
15

 A década de 1920 foi à década da exposição de alternativas de reformulação do quadro social e 
educacional do país. A educação não escapou dessa onda, e foi um dos campos onde a ciência 
moderna teve maior acolhida como justificativa de propostas de reformas. A ciência se punha a 
serviço da melhoria da educação brasileira em bases mais sistemáticas. O movimento da Escola 
Nova é a síntese mais acabada desse empenho. Cf: BOMENY, Helena. Os intelectuais da 
educação. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. 
16

 ALMEIDA, Maria das Graças Andrade Ataíde de. A Construção da Verdade Autoritária. São 
Paulo. Humanitas/FFLCH/USP. 2001. 
17

REMOND, Rene. Do político. In: REMOND, Rene. Por uma história política. 2.ed. Rio de Janeiro: 
Fundação Getúlio Vargas, 2003. 
18

Cf: GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas, sinais. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 
GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes. 3. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 
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No segundo capítulo discutiremos a orientação e formação da criança 

“operária”. Incialmente abordamos os esforços para a compreensão da historiografia 

do Estado Novo, analisamos os principais argumentos sobre esse processo, tendo 

como norte a visão dos historiadores, em diferentes períodos, a cerca da classe 

operária no regime estadonovista. Como marco temporal para a discussão 

historiográfica, elegemos a década de 1990 e o evento o colóquio promovido pela 

UFRJ, por ocasião dos 50 anos do Estado Novo, em 1988, o qual culminou na 

coletânea “O feixe e o prisma”19, uma vez que foi o primeiro evento no período de 

redemocratização a discutir a ditadura de Vargas; devemos considerar a ocorrência 

de encontros anteriores20, entretanto, ocorreram durante um período ditatorial no 

país, o qual, possivelmente, limitava de algum modo os debates acerca de um 

período de exceção. Fazem parte de nosso aparato historiográfico os autores: José 

Luiz Werneck da Silva; Alexandre Fortes; Michael Hall e Paulo Sérgio Pinheiro; 

Ângela de Castro Gomes, Jorge Ferreira e Karl Schuster.  

Em seguida analisamos as práticas educativas na formação do operário no 

Estado Novo Brasileiro. Foi fundamental para o Estado a criação de mecanismos 

para a produção e difusão, por toda a sociedade, de sua concepção de mundo, de 
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 SILVA, José Luiz Werneck (org.). O feixe e o prisma: uma revisão do Estado Novo. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1991.  
20

Na década de 1980 tiveram dois trabalhos que discutiram a Era Vagas e trouxeram novas 
perspectivasm para a historiografia do período. O primeiro foi Seminário sobre a Revolução de 1930 
promovido pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC), 
da Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro, entre 22  e 25 de setembro de 1980. 
Organizado por Celina Moreira Franco, chefe do CPDOC, Aspásia de Camargo, coordenadora do 
Setor de Pesquisa desta instituição, e a pesquisadora Maria Clara Mariani, esse encontro de caráter 
eminentemente acadêmico resultou na produção de um livro que reuniu  os trabalhos apresentados 
no evento. Contando com a participação de especialistas do CPDOC e de outras instituições 
brasileira e estrangeiras, a reunião teve por objetivo avaliar a importância,  o significado e as 
implicações do movimento revolucionário de 30 no processo de modernização da sociedade 
brasileira, bem como identificar suas repercussões nos diversos segmentos sociais e na estrutura do 
poder.  Ver: A revolução  de 30: seminário realizado pelo Centro de Pesquisa e Documentação de 
História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro, 
setembro de 1980. Brasília: UNB, 1983. O segundo livro  foi produzido por Lúcia Luppi Oliveira; 
Mônica Pimenta Velloso e , Ângela Maria de Castro Gomes. Esta coletânea tratou da contribuição 
dos intelectuais diretamente envolvidos na construção de um modelo de Estado, visto como o mais 
adequado à sociedade brasileira - modelo que permitia, para esses intelectuais, a transformação 
dessa sociedade em direção a uma nova ordem. Estado nacional, democracia social, justiça e 
liberdade, individuo e coletividade, autoritarismo e democracia são as grandes questões que 
percorreram os textos dos autores e os artigos  reunidos. A perspectiva geral deste livro – o propósito 
de compor uma unidade doutrinária para o Estado Novo – não uniformizou as contribuições 
presentes. Cada autor analisouaspectos  específicos e desenvolveu de forma particular, as questões 
comuns formuladas ao longo da vigência do projeto de pesquisa. Os textos reunidos,  foram escritos 
em 1980 e 1981, resultaram de um trabalho de pesquisa desenvolvido no CPDOC. Cf: OLIVEIRA, 
Lúcia L; VELLOSO, Mônica Pimenta; GOMES, Ângela de Castro. Estado Novo: Ideologia e Poder. 
Rio de Janeiro: Zahar, 1982. 
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sua doutrina, de sua verdade. Para os trabalhadores em particular, o Estado, nos 

anos 1930 e 1940, tornou-se produtor de bens materiais e simbólicos, a fim de obter 

deles sua aceitação e consentimento ao regime político. O governo patrocinou 

políticas públicas voltadas exclusivamente para os operários, instituindo novas 

relações entre Estado e classe trabalhadora. O homem idealizado pelos grupos 

hegemônicos, o qual deveria ser constituído com auxilio da escola, era de um 

homem que tivesse disciplina, dedicação e lealdade ao Estado, cabendo a esse 

novo homem proteger e defender o regime. 

No levantamento das pesquisas que discutiram as questões relacionadas à 

educação no primeiro governo Vargas (e mais precisamente durante o Estado 

Novo), realizadas nos programas de pós-graduação em Educação no Brasil, 

encontramos 93 trabalhos, divididos em 73 dissertações e 20 teses, defendidos 

entre 1978 e 2012.  Dentro deste quadro apenas encontramos a tese de Adonia 

Antunes Prado, intitulada “Os conceitos de Homem e de Educação no período do 

Estado Novo (1937-1945)”21, defendida em meados da década de 1990. Esta autora 

a qual recuperou e analisou os conceitos de homem e de educação no período do 

Estado Novo, com o intuito de esclarecer as maneiras como alguns grupos 

comprometidos com as políticas nacionais representaram a condição humana e o 

papel da escola na construção do chamado homem novo.  Dialogamos com os 

autores: Newton D’Ângelo; Marta Carvalho; Ângela de Castro Gomes; Maria Helena 

Capelato; Baia Horta; Eli Diniz; Clarice Nunes; Helena Bomeny; Marcos Cezar de 

Freitas e Maurilane Biccas; Simon Schwartzman, Helena Bomeny e Vanda Costa. 

No item seguinte discutiu-se a educação profissional na Interventoria de 

Agamenon Magalhães em Pernambuco. Utilizamos como documentação primária  

os Programas de Ensino Primário de 1939 e o de 1945, os quais apresentam as 

estratégias educacionais outorgadas pela Interventoria   que deveriam nortear todo o 

ensino primário. A partir do estudo de Renata de Melo e Filho, analisamos a atuação 

do Centro Educativo Operário, em Recife, no período estadonovista, enquanto um 

meio de doutrinação e controle dos trabalhadores.  Utilizamos ainda, como fontes, 

os relatórios apresentados por Agamenon Magalhaes a presidência em 193922, de 
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PRADO, Adonia Antunes. Os conceitos de Homem e de Educação no período do Estado Novo 
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194023 e o de 194224, como forma de ter acesso às medidas tomadas pelo governo e 

de demonstrar as continuidades e rupturas com relação às diretrizes iniciais.  

Como nos esclareceu Beired, no século XX ocorreu uma recusa na liberal-

democracia após a crise de 1929. Naquele contexto a direita nacionalista emergiu 

com a elaboração de um conjunto de propostas alternativas, cujo traço essencial foi 

o entendimento de que as transformações do mundo levariam à humanidade a outra 

fase de civilização, à nova ordem.  Aquela direita nacionalista uniu-se em torno de 

um programa que supunha ser o Estado o espaço privilegiado da mudança. O 

objetivo era instaurar um novo regime político no qual o Estado fosse, ao mesmo 

tempo, corporativo, autoritário, intervencionista e nacionalista. O regime 

estadonovista compartilhava daquele ideário25. Percebemos nos relatórios do 

governo de Agamenon Magalhães um objetivo de mostrar-se como um Estado 

corporativista, no qual ocorria a justiça social através da ordem instaurada, dirigida 

por um governante que conseguiu direcionar a população ao caminho da 

modernização. 

Através da leitura dos relatórios identificamos que a concepção de mundo 

defendido pelo governo de Agamenon Magalhães, no período estudado, defendia o 

ensino profissional em Pernambuco, o qual foi dividido em: Ensino Industrial, Ensino 

Rural e o Ensino Doméstico. Cada uma dessas modalidades visava formar o novo 

brasileiro, um novo trabalhador, segundo as premissas nacionalistas do Estado 

Novo. 

No último item do segundo capítulo apresentamos a Pré-Orientação 

Profissional, a qual se fundamentava na educação para o trabalho no ensino 

primário. Essa modalidade de ensino era anterior ao início da educação profissional, 

ministrada nos cinco anos da Educação Primária. A intenção era despertar, nos 

pequeninos das cidades e dos campos, uma mentalidade profissional 26. 

Foram criados ambientes profissionais para colocar as crianças em contato 

com a realidade das profissões, com ênfase na agricultura e na construção civil. Por 

meio da prática mostrar-se-ia aos alunos as técnicas daquelas profissões. Por mais 
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 PERNAMBUCO, op. cit., 142. 
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que os documentos falem que tais práticas possibilitavam os alunos a escolherem 

seus ofícios, identificamos que o ensino era pautado no aprendizado das técnicas da 

construção civil. Esperava-se despertar nas crianças o gosto pela valorização do 

trabalho27. Seus programas foram divididos em duas instâncias: uma de pequenas 

indústrias e a outra de plantação e criação28. 

No terceiro capitulo discutimos as estratégias educacionais da Interventoria em 

diálogo com as ocorridas nacionalmente para a educação na zona rural. O regime 

varguista defendia a necessidade de ampliação do território nacional, com a 

delimitação de suas fronteiras, e foi naquele contexto que o “sertanejo” foi invocado 

pela Interventoria como fundamental para projeto politico estadonovista. Além disso, 

afirmando-se que agricultura em Pernambuco estava em uma situação lastimável, o 

incentivo à fixação do homem rural no campo foi considerado essencial para a 

transformação econômica do estado. 

A escola rural ora foi concebida, no período, para instruir, civilizar, moralizar, 

higienizar e nacionalizar, ora como instrumento de modernização e fixação do 

homem no campo e sendo apresentada como elemento de estabilidade e de 

segurança nacional. 

Nossos documentos de análise foram os Relatórios da Interventoria de 1939, 

1942 e 1944. Nos apoiamos e discutimos com Cláudio Jorge Gomes Morais, Luiz 

Bezerra Neto, Adonias Prado, Zélia Gominho, Maria Helena Capelato e Virgínia 

Ávila. Demonstramos que o propósito defendido pelo Estado Novo e por Agamenon, 

desde sua formação, não era apenas fixar o homem no campo, mas também 

colonizar o interior do Brasil (regiões até então pouco povoadas). 

Em seguida, examinamos a educação para e por meio do trabalho no campo. 

Demonstrou-se, do ponto de vista historiográfico, o processo de institucionalização 

das escolas primárias rurais em diferentes estados brasileiros e a criação dos 

Cursos Normais Rurais em diferentes contextos como modo de explicitar o discurso 

estadonovista a respeito da necessidade de uma formação diferenciada para esses 

docentes, seguindo os princípios defendidos pelo regime. Além disso, observamos 

como esse processo fez parte de um debate intelectual e político o qual iniciou-se 

ainda no período do Império Brasileiro.   
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Utilizamos como registros documentais os Relatórios da Interventoria, os 

Programas de Ensino, os decretos de n. 507 e n.571, os quais fixaram as normais e 

regulamentos disciplinares do Curso Normal Rural29 e a Mensagem apresentada, 

pelo então governador de Pernambuco, em 1930, Dr. Estácio de Albuquerque 

Coimbra. Fazem parte do nosso corpus teórico os autores: Elizabeth Sã; Analete 

Schelbauer; Elton Santos; Salania Melo; Lúcia Oliveira; Ângela de Castro Gomes 

Alda Heizer e Margaria Neves; e Adriana Silva. 

A partir do discurso de civilização e modernidade argumentava-se que era 

necessário identificar os problemas do interior do Brasil. Foi essa a primazia que 

norteou a tese de Agamenon Magalhães. Todo o contexto nordestino deveria ser 

identificado, pois apenas a partir daquele levantamento, poderiam ser realizadas as 

políticas públicas. Aquele diagnóstico possibilitaria uma maior eficiência do Estado. 

Defendia-se que apenas o poder de intervenção do Estado poderia transformar 

aquela situação. 

No quarto capítulo abordamos a educação para a mulher no governo de 

Agamenon Magalhães. Nossa intenção, ao nos debruçarmos sobre as práticas 

educativas da Interventoria, foi de perceber como esse governo pensou a educação 

para esse grupo social. No contexto do Estado Novo, emergiu um discurso em 

defesa do uso das práticas educacionais como meio de criar a perfeita dona-de-

casa, a companheira que cooperaria com Homem Novo. Nosso aporte teórico foi 

composto por: Michele Perreot; Mary Del Priore; Maria Concepta Padovan; Guarcia 

Lopes Louro; Maria Helena Bastos e Tania Garcia; Marina Maluf e Maria Lúcia Mott; 

Zélia Gominho; Maria das Graças Almeida; Simon Schwartzman, Helena Bomeny e 

Vanda Costa. Já nossa base documental: os Programas de Ensino, Portarias e 

Decretos sobre a regulamentação do Ensino Doméstico e do Curso Doméstico. 

Concordamos com Padovan, quando ela nos diz que uma nova proposta surgiu 

com o Golpe de 1930, lutando nos anos subsequentes para consolidar-se na figura 

do Estado Novo, e como ela, toda uma política voltada para o benefício de uma elite 

com outras expectativas. Ordenação, modernização e industrialização tornaram-se 

palavras de ordem, e a criação de toda uma mentalidade voltada para seu suporte, 

previa muito mais do que uma simples imposição política ou econômica. Necessitava 
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da concepção de um novo ideal do próprio homem brasileiro, num esforço o qual 

implicaria na participação da maioria dos setores intelectuais de então30.  

De acordo com tais noções, a moralidade e religiosidade seriam princípios 

essenciais a se adotar, de modo que o futuro da Nação fosse preservado. Tudo que 

estivesse em consonância com tal pensamento passou a ser caracterizado como 

saudável, ao passo que os contrários tornaram-se sinônimos de doenças. E o 

trabalho, a pátria e a família, seus principais representantes. O discurso apresentava 

as mulheres, sobretudo as casadas, como as responsáveis pelo sucesso da família, 

e consequentemente  do “futuro da Nação”. 
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2. O TRABALHADOR: A EDUCAÇÃO ESTADONOVISTA PARA A FORMAÇÃO DO 

OPERÁRIO EM PERNAMBUCO 

 

 

                “Eu Trabalhei” 

 

Eu hoje tenho tudo, tudo que um homem quer 

Tenho dinheiro, automóvel e uma mulher! 

Mas pra chegar até o ponto em que cheguei 

Eu trabalhei, trabalhei, trabalhei. 

Eu hoje sou feliz/ E posso aconselhar: 

Quem faz o que eu já fiz/ Só pode melhorar... 

E quem diz que o trabalho não dá camisa a ninguém 

Não tem razão, não tem, não tem.” 

 

 O poema em epígrafe pode ser considerado uma “execução” dos princípios 

promovidos pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, durante o Estado Novo, 

tendo em vista a valorização do trabalhador brasileiro, ao argumentar que apenas 

através do trabalho o homem seria completamente realizado e alcançaria a plenitude 

da  vida  em família com seu carro e casa31.  Esse samba foi escrito por Roberto 

Roberti e Jorge Faraj e gravado, para o carnaval de 1941, pelo cantor de maior 

sucesso na época, Orlando Silva. 

O Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), criado em 1939, foi o 

resultado de sucessivas reorganizações dos órgãos de propaganda durante o 

governo Vargas, os quais tinham como foco a constituição de uma política de 

propaganda.  Em 1931 foi criado o Departamento Oficial de Publicidade (DOP), o 

qual foi  transformado, no ano de 1934, em Departamento de Propaganda e Difusão 

Cultural (DPDC) que, por sua vez, foi substituído, já durante o Estado Novo, em 

1938, pelo Departamento Nacional de Propaganda (DNP).  

                                                           
31

Cf: GOMES, Fábio. O trabalho na música popular brasileira. Disponível 
em:<http://www.brasileirinho.mus.br/artigos.html> Acesso em:  10/10/2014 as 14 h. 
OLIVEIRA, Lucia Lippi. O Intelectual do DIP: Lourival Fontes. In: BOMENY, Helena (Org.) 
Constelação Capanema: intelectuais e políticas. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas; 
Bragança Paulista: Universidade de São Francisco, 2001: p.49. 
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No ano seguinte, em 1939, o DNP foi transformado no DIP, o qual esteve 

diretamente ligado à Presidência da República– ao contrário de seus antecessores, 

subordinados ao Ministério da Justiça–, o que demonstra a progressiva 

centralização do governo.  Segundo Oliveira, entre suas responsabilidades 

encontramos o de “coordenar, orientar e centralizar a propaganda interna e externa; 

fazer a censura a teatro, cinema, funções esportivas e recreativas; e organizar o 

programa de radiodifusão oficial do governo (...)”32. Os meios de comunicação de 

massa, rádio e imprensa, apresentavam-se como possibilidades de contato com o 

povo até então inimagináveis, sendo por isso, considerados locais que necessitavam 

de controle e constante fiscalização.  

Entre as práticas de controle exercidas pelo DIP encontramos orientações para 

os temas a serem abordados pelos compositores nacionais em suas letras, as quais 

deviam estimular o abandono à malandragem e incentivar o trabalho, a família e o 

casamento. Neste contexto a música apresentada em epígrafe foi lançada e ouvida 

pelos trabalhadores urbanos, alvos da propaganda e elementos estruturantes do 

regime e das políticas educativas específicas durante o Estado Novo, as quais 

analisaremos nas sessões a seguir.  

 

2.1. O Estado Novo: renovados esforços para sua compreensão historiográfica 

 

Na década de 1990, a historiografia brasileira começou a repensar as 

explicações a respeito das práticas desenvolvidas durante o Estado Novo. Temos 

como um dos marcos do início desse processo o colóquio promovido pela UFRJ, por 

ocasião dos 50 anos do Estado Novo, em 1988, o qual culminou na coletânea “O 

feixe e o prisma”. O sentido político do evento já apareceu na introdução escrita por 

seu organizador, José Luiz Werneck da Silva: os textos apresentados deveriam 

contribuir para uma reflexão sobre o fenômeno autoritarismo nos múltiplos tempos 

em que ele ocorreu no plano nacional e internacional33.  

O Brasil estava saindo da ditadura militar, iniciada em 1964 e iniciava 

seuprocesso de redemocratização rumo a eleição de um novo presidente da 

República por vias diretas. Aquele evento estava inserido nesse contexto tendo 
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como norte discutir as práticas autoritárias no país. A importância atribuída à relação 

presente/passado emergiu já no próprio subtítulo do evento: “para não esquecer”. 

No primeiro volume– O Feixe: o autoritarismo como questão teórica e 

historiográfica – a discussão deveria iluminar, como se faz um feixe de múltiplos 

raios, tanto o campo da revisão historiográfica, inclusive com as nuances das visões 

regionais, quanto o campo mito político de Getúlio Vargas, no que Werneck da Silva 

apresentou com o limite entre o racional e o irracional.  

No segundo volume – O Prisma: o autoritarismo como prática do Estado Novo 

– aquele mesmo feixe apareceu, mas, decomposto em uma diversidade de práticas, 

depois de infletir no prisma da sociedade civil e da sociedade política do Estado 

Novo, entendido segundo a “teoria ampliada” de Antonio Gramsci.  

Alexandre Fortes34 iniciou sua tese nos presenteando com uma discussão 

historiográfica sobre a Era Vargas. Tendo como norte o processo de recomposição e 

organização da classe trabalhadora e o desenvolvimento da cidadania no Brasil, 

este autor nos mostrou como esse tema foi discutido através de diferentes 

concepções, na tentativa de explicá-los durante a Segunda República. Para o autor, 

a atividade acadêmica foi marcada pela derrota do movimento pelas reformas de 

base em 1964 e pela ditadura que se seguiu. Tal ruptura refletiu, particularmente, na 

historiografia do trabalho, visto que a classe operária, nessa visão, fracassou no 

papel a ela atribuído pela intelectualidade, de fiadora da democracia no país. Essa 

visão entendeu a construção da cidadania brasileira como uma continuação de 

supostas relações de mando e submissão originárias do período escravista, matriz 

de um contexto no qual os direitos jamais teriam vindo a se afirmar.  

Quanto aos operários, suas fraquezas eram devidas tanto às descontinuidades 

entre diferentes conjunturas históricas (responsáveis pelo cancelamento de suas 

tradições), quanto a uma suposta passividade advinda com a origem rural, 

característica do período pós-imigração. Para Fortes esses dois raciocínios  

“se articularam num teorema geral: não temos cidadania 
porque não houve ruptura com uma ordem política “pré-
moderna”, e esta se mantém porque a classe operária é débil, 
inconsciente ou satisfeita. O resultado desta combinação entre 
ausência de rupturas e falta de consciência de classe seria 
identificável na implantação do populismo e na longa 

                                                           
34
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persistência de alguns de seus legados, como a estrutura 
sindical corporativista”35.  

 

Fortes enfatizou os novos caminhos da historiografia. Segundo sua 

compreensão, autores da história social buscaram refutar essa teoria, questionando 

seus axiomas. A historiografia brasileira, em 1980, criticou as visões tradicionais da 

“passividade” e “acomodação” do operariado brasileiro. Os estudos desenvolvidos 

por Michael Hall e Paulo Pinheiro36 a respeito da Primeira República (1889-1930) 

marcaram essa mudança de paradigma.  Uma das principais características deste 

movimento foi o uso de “autonomia” como conceito-chave para explicar as ações 

políticas dos trabalhadores no tempo. Esta nova forma de compreensão das ações 

do operariado buscava consagrar uma ruptura com tradições do sindicalismo 

comunista e trabalhista, hegemônicos entre 1930 e 1964. Era uma nova fase das 

pesquisas históricas em contraposição ao determinismo das análises  então 

vigentes. Todavia, segundo Fortes, mantiveram-se também elementos de 

continuidade: 

“um deles foi a identificação de uma ruptura profunda entre o 
movimento operário do pré e do pós-1930, data em que o 
Estado passa a, progressiva e paulatinamente, implementar 
uma política nacional de regulação e concertação das relações 
de trabalho e da organização sindical”37. 

 

Fortes nos diz que, reivindicava-se a “autonomia” da ação política operária  

frente às determinações econômicas e sociais, porém, os efeitos sugeridos por esta 

visão assimilavam-se aos estudos anteriores.   

Já a década de 1990 foi marcada pela campanha das Diretas e o 

Impeachement de Collor, problemática a qual influenciou num novo discurso da 

cidadania. O termo “cidadania” impõe-se como uma ideia central no imaginário sobre 

as relações entre a sociedade e política. Do ponto de vista acadêmico, o conceito 

não era novo. Contudo, as questões levantadas em 1992 impuseram a revisão das 
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abordagens usuais e abriram espaço para que desdobramentos teóricos ganhassem 

papel central na discussão dos rumos da história social do Brasil38.  

Fortes, ao resgatar as origens da configuração do termo cidadania como 

elemento central naquele momento– sua tese foi defendida em 2001, – mostra como 

os questionamentos da história social remeteram-se, novamente, à reação 

intelectual diante do golpe de 1964. A crítica à ausência de uma efetiva cidadania no 

país complementava a ideia de um operariado passivo, acomodado e satisfeito39.  

A historiografia sobre o primeiro governo Vargas nesse período foi marcada 

pelos conceitos “cidadania regulada” engendrada por Wanderley G. dos Santos40 e a 

“invenção do trabalhismo” de Ângela de Castro Gomes41. Porém, à medida que, a 

revisão historiográfica do início da década posicionou o operário enquanto sujeito 

histórico, a partir da categoria “autonomia”, verificou-se, neste novo processo, uma 

tendência de retornada da ênfase no Estado como sujeito capaz de se apropriar da 

experiência operária e determinara definição de sua identidade42. Aderimos aos 

argumentos de Fortes quando diz que  

“a narrativa historiográfica tem que ser capaz de contemplar a 
resistência operária, dentro e fora, do processo de produção, 
mas também sua relação com outros atores sociais como 
empresariado, partidos políticos, Igreja e Estado. Esta 
interação possui um papel central na definição tanto dos 
significados assumidos pela cidadania no Brasil quanto das 
condições de efetivação dos direitos sociais”43.  
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 GOMES, Ângela de Castro. A invenção do trabalhismo. 3.ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
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Ângela de Castro Gomes, investigou os discursos a respeito e as práticas da 

classe operária a partir de 1941, período no qual terminou a política repressiva do 

Estado Novo e passou-se para uma política cooptativa. A tese da qual se origina o  

livro  foi defendida ainda na primeira metade dos anos 1980, período no qual  o 

Brasil se esforçava para dar fim ao à ditadura militar e ansiava  por uma assembleia 

constituinte capaz de restabelecer o pacto entre sociedade e Estado em bases mais 

democráticas. Esse período elegeu novos interesses nas pesquisas nas áreas de 

ciências sociais, história e direito, surgiram temas como o autoritarismo, os militares, 

a classe trabalhadora, o empresariado, os movimentos sociais tendo como enfoque 

o debate da construção do conceito de cidadania e de democracia no Brasil. A 

questão da cidadania, segundo essa interpretação, passa no Brasil pela questão da 

conquista dos direitos sociais.  

Nesse marco, o trabalho de Gomes – a partir de teóricos da moderna Ciência 

Política, da História Social e da Antropologia – concentrou-se na questão da 

extensão da participação política dos setores populares, investigando como a classe 

trabalhadora havia se constituído enquanto sujeito central no contexto político 

brasileiro nas primeiras décadas do século XX. A cidadania da classe trabalhadora 

era percebida como um fenômeno histórico apreensível pelo acompanhamento de 

um longo (e inconcluso) processo de lutas entre propostas distintas, elaboradas por 

diferentes sujeitos (entre os quais o Estado), com pesos variados.  Elegeu-se o 

Estado e os trabalhadores como principais sujeitos na questão da participação 

política no Brasil sendo analisados como os grandes articuladores das propostas, 

cada qual à sua maneira.  

Sua linha interpretativa afirmava o protagonismo dos trabalhadores nesse 

processo, recusando modelos explicativos muito compartilhados à época, 

destacando-se variáveis sociológicas e políticas de cunho mais estrutural, para 

afirmar um resultado marcado pela heteronomia da ação política dos trabalhadores. 

Seu estudo era contrario à dicotomia autonomia versus heteronomia, bem como 

contrário a uma das chaves explicativas até então mais utilizadas: o populismo.  

Entre as argumentações centrais da Invenção do Trabalhismo encontramos à 

“ideologia da outorga”, a associação entre os ganhos materiais e o apelo simbólico 

do discurso trabalhista caracterizado por um pacto entre o governo e os 

trabalhadores possibilitando uma relação de reciprocidade plenamente eficaz. 
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Houve, para Gomes, uma relação de troca econômica entre esses dois grupos, na 

qual o Estado antecipou às demandas dos trabalhadores, reforçando o lado social 

da reciprocidade, reproduzindo hierarquias e também lealdades. Essa ideologia 

permitiu ao Estado se apropriar do discurso dos trabalhadores, construído durante 

as lutas da Primeira República – 1889-1930.  

A análise do processo de formação da classe trabalhadora e de sua 

emergência como um sujeito político integrante de um processo histórico dinâmico o 

qual comporta uma lógica material e outra simbólica foi outra ferramenta analítica 

basilar no estudo de Castro Gomes. O trabalhismo brasileiro foi apresentado como 

uma ideologia política estruturada em fortes e sólidos apoios nas políticas públicas 

desenvolvidas por vários ministérios de Vargas. Saúde, educação, alimentação e 

lazer foram facetas de um mesmo conjunto de ações. Para Gomes, no Brasil, foi 

basicamente a partir dos anos pós-30 e, especialmente no período do Estado Novo, 

que a classe trabalhadora foi incorporada como ator relevante – e até mesmo central 

– ao contexto político nacional, surgindo a “ideologia trabalhista”44.  

O argumento defendido por Gomes, explicou que o sucesso desse projeto 

político estatal – do “trabalhismo” – dava-se por ter se tomado do discurso articulado 

pelas lideranças da classe trabalhadora, na Primeira República, elementos-chave de 

sua autoimagem e de tê-los investido de novo significado em outro contexto 

discursivo. Esse projeto instituiu uma identidade coletiva de classe trabalhadora, a 

qual articulou uma lógica material, fundada nos benefícios da legislação social, com 

uma lógica simbólica, representada por benefícios como doações e beneficiava-se 

da experiência de luta dos próprios trabalhadores.  

Tratava-se de uma proposta de identidade nitidamente articulada a um projeto 

político o qual contava com recursos de poder para difundi-lo, para bloquear a 

emissão de qualquer outro discurso concorrente e para implementar políticas 

públicas as quais o reforçassem e o legitimassem. Era um projeto de identidade 

operária desenvolvido pelo Estado.  Desejava-se apagar a memória da “palavra” dos 

trabalhadores, ignorando seu passado de luta. Entretanto, elementos  caros para 

esse grupo eram erguidos pelo Estado: o valor fundamental do trabalho – como 

meio de ascensão social e não de saneamento moral – e a dignidade do trabalhador 
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foram eixos centrais em torno dos quais se montou uma comunicação com a 

sociedade e com o mundo da política.  

Dizer, portanto, que a “palavra” estava com o Estado não era, para Gomes, 

assumir a construção de um discurso à revelia da classe trabalhadora. O esforço do 

seu trabalho foi justamente romper com a ideia de um Estado todo-poderoso o qual 

atuou sobre uma tábula rasa, investindo na compreensão da natureza dos laços que 

possibilitaram um pacto entre Estado e trabalhadores, pacto através do qual, ambos 

os termos se definiram e confluíram interesses.  

A relação entre Estado e classe trabalhadora, diz Ângela de Castro Gomes, 

tinha como pressuposto a troca de benefícios materiais por obediência política. O 

Estado, nos anos 1930 e 1940, teria produzido bens materiais, sobretudo com a 

legislação social. Em contrapartida, os trabalhadores teriam aceitado as leis 

trabalhistas em troca de obediência política e do controle estatal. Não havia mera 

submissão e perda de identidade. Houve um pacto, ou seja, uma troca orientada por 

uma lógica que combinava os ganhos materiais com os ganhos simbólicos da 

reciprocidade, sendo esta segunda dimensão (a da reciprocidade) que funcionava 

como instrumento integrador de todo o pacto.  

A dissertação de Jorge Ferreira teve como universo de pesquisa documentos 

até então inéditos: toda a correspondência enviada a Getúlio Vargas entre 1930 e 

1945 alocadas no Fundo Secretaria da Presidência da República (FSPR). O objetivo 

desse trabalho foi reconstituir, a partir de uma perspectiva histórico-cultural, ideias, 

crenças, práticas políticas e estratégicas de vida de grupos sociais os quais viveram 

em uma época geradora de muitos desencontros entre os historiadores: o primeiro 

governo de Getúlio Vargas45.  

No conjunto de correspondência, o autor optou pesquisar as cartas de 

trabalhadores; portanto, seu corte era classista. Ao contrário das teorias vigentes de 

então– as quais tinham como premissa a “teoria do populismo” e enxergavam os 

trabalhadores enquanto pessoas manipuladas por Vargas, enganadas pela 

propaganda política e ainda enredadas nas teias do “populismo” –, Ferreira não 

percebeu em suas leituras esses sujeitos destituídos de consciência da realidade a 

qual viviam. Eles tinham ideias e crenças e as manifestaram por escrito. Na sua 

compreensão aqueles trabalhadores não representaram massa de manobra e muito 
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menos foram meros reprodutores da ideologia dominante ou manipulados pela 

propaganda política estatal. 

A contribuição da obra de Jorge Ferreira foi mostrar os trabalhadores como 

personagens centrais e não como secundários. Foram os operários, ferroviários, 

telegrafistas, professores, funcionários públicos, estudantes pobres, donas de casa e 

desempregados que emergiram das cartas e nelas eles expressaram com seus 

próprios termos, por suas próprias palavras.  

Com base na formulação de uma legislação social e trabalhista, fundamentada 

na ideologia da outorga e na valorização do trabalhador como socialmente 

necessário, elevando-o à condição de cidadão, o Estado, para Jorge Ferreira, teceu 

sua autoimagem, induzindo os trabalhadores a identificarem-no como o guardião de 

seus interesses materiais e simbólicos46. 

Ferreira defendeu que, em sua maioria, as cartas mostraram o apoio dos 

trabalhadores ao regime autoritário, o qual não implicava em ausência de 

consciência de seus interesses e de crítica ao mundo ao qual viviam. Eles não foram 

vítimas da propaganda política, mas sim, pessoas possuidoras de ideias, crenças e 

valores.  

Compartilhamos do posicionamento de Ferreira contra os argumentos de 

Cancelli sobre os estudos acerca da repressão policial e propaganda política  no 

regime estadonovista, a qual equiparou as práticas nazistas e as exercidas no 

Estado Novo demonstrando uma eficiência inexistente. Ao qualificar o primeiro 

governo de Getúlio Vargas como “totalitário”, Cancelli afirmou que nas prisões, os 

indivíduos foram levados a perder os contornos de civilidade, assumindo cada vez 

mais sua condição de animal. Tal assertiva torna-se complexa no caso dos 

prisioneiros comuns, pois é discutível um suposto processo de “animalização” dos 

detentos, e na situação dos presos políticos caracteriza-se como uma verdadeira 

falácia.  

Os diversos depoimentos e memórias de militantes, discutidos por Ferreira em 

seu capítulo final, alegam exatamente o inverso: tudo foi feito para afirmar sua 

humanidade. Nos vários presídios que receberam os prisioneiros políticos após a 

insurreição de 1935, os comunistas criaram formas de resistência, normas de 

sociabilidade e estratégias de sobrevivência.  
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Para Cancelli47, o projeto político varguista fundou-se na busca de uma 

identidade nacional por meio da manipulação dos sentimentos, das paixões; e na 

aposta de brutalidade do totalitarismo como forma de conter a impulsão das massas 

e promover a manutenção de poder. Sendo a prisão um campo de segregação para 

a ação do regime e da Polícia, na qual os homens foram gerenciados no sentido 

demover o cidadão de sua condição humana e jurídica; a falta de princípios policiais 

garantiu a eficácia do poder. A Polícia se produziu e reproduziu como o grande 

agente de instabilidade social; a população participou do sonho totalitário; passou a 

existir um padrão totalitário independente; a criação de inimigos objetivos justificava 

as medidas repressivas e a centralização do aparato policial; aprofundaram-se 

preconceitos e hostilidades aos estrangeiros e seus descendentes, quebrando-se o 

mito da aceitação nacional em relação a outras nacionalidades; e a ação do Estado 

modificou a noção de cidadania que a sociedadetinha construído até aquele 

momento48. 

Ainda segundo Cancelli, as prisões eram um grande depósito de pessoas 

destinadas à degeneração física e psíquica, a quem se reservava a sorte de uma 
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“morte gradual” 49.  Os cárceres eram a prova de um martírio designado àqueles os 

quais não se enquadravam no novo Brasil que o regime pretendia construir: “o do 

Homem Novo, e da nova brasilidade”50.  Para autora, tanto os presos políticos, 

quantos os criminosos comuns recebiam o mesmo tratamento “não fazia diferença, 

em termos de marginalidade, pois ambos conspiravam contra a existência de um 

tipo de ditadura: a totalitária”51. 

Franz Neumann, pesquisador da Escola de Frankfurt, em seu ensaio Notas 

sobre a teoria da ditadura nos oferece uma tipologia sobre as diferentes formas de 

ditadura52, classificando-as como: Ditadura simples, na qual o objetivo político é 

monopolizado pelo ditador, que pode exercer o seu poder somente por meio do 

controle absoluto dos meios tradicionais de coação, ou seja, a política, o exército, a 

burocracia e o Judiciário; Ditadura cezarista (ou bonapartista), na qual o ditador 

pode-se sentir compelido a criar um apoio popular, a conseguir uma base na massa, 

para a sua ascensão ao poder ou para o exercício do mesmo, ou até mesmo para 

ambas as coisas; e por fim, a Ditadura totalitária, na qual o grupo do poder, para sua 

manutenção, combina a coação monopolizada e o apoio popular com o controle da 

educação, meios de comunicação e as instituições econômicas e assim engrenar 

toda a sociedade e a vida privada do cidadão ao sistema de dominação política, 

podendo ser coletiva ou pessoal sendo fundamental a existência do controle dela 

por um partido único53. 

Considerando a tipologia de Neumann (1969), entendemos que Estado 

getulista não foi um Estado Totalitário, visto que não existiu o controle desta ditadura 

por um partido único, fator basilar na caracterização desse sistema. Desta forma, 

defendemos que se tratou de uma Ditadura Cesarista, que uniu o controle dos 

instrumentos clássicos de domínio: o exército, a política, a burocracia e o judiciário 

com um novo elemento, a necessidade do apoio popular. 

Concordamos com Maria Helena Rolim Capelato, que durante o Estado Novo, 

as oposições democráticas e os adversários do varguismo continuaram atuando na 
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luta pelo poder. A repressão foi intensa, e as liberdades foram anuladas, mas não 

houve o monopólio absoluto do Estado no plano físico, jurídico e econômico. Assim, 

a imagem da sociedade unificada, homogênea e harmônica veiculada pela 

propaganda política esteve longe se traduzir numa prática de constituição da opinião 

única em torno do regime e de seu líder.  Desta forma, o conceito de totalitarismo 

não se ajusta ao Estado Novo54.   

Karl Schurster55, utilizando do aporte teórico de Neumann, elucida que o 

pesquisador de ditaduras deve tomar cuidado com alguns aspectos. Sendo crucial 

compreender 

“(...) que práticas de autoritarismo que formam largamente 
governos de exceção não podem ser entendidos como uma 
relação automática entre Estado e sociedade sob o risco de 
naturalização das ditaduras. Nossa função é tomar esta relação 
com o devido estranhamento para que possamos problematizar 
a ditadura, vendo-a como parte resultante de um esgotamento 
de determinado modelo político e não como algo natural das 
relações políticas”56. 

 

Todavia, a repressão policial e judiciária, a propaganda e a doutrinação 

políticas, por mais avassaladoras que, por ventura, tenha sido, não garantiam o 

sucesso dos governantes. A propaganda política foi sistemática e coordenada, no 

período, entretanto, não podemos concluir que ela por si mesma, elevou Vargas, 

como defende Ferreira, a um líder político, uma figura legendária, sem realizações 

que afetassem a vida material e simbólica dos homens e mulheres que o 

reverenciavam.   Getúlio Vargas, fora reconhecido e valorizado pelos trabalhadores 

e “a permanência de seus feitos e realizações na memória popular por tanto tempo, 

não podem ser apenas reduzidas a uma eficiente máquina de fabricar mitos”57.  

A historiografia brasileira sobre o Estado Novo evidenciou a capacidade 

repressiva e, sobretudo, persuasiva do projeto político estatal e a sofisticação das 

ideias formais e eruditas elaboradas pelas elites intelectuais as quais legitimaram o 

poder na época de Vargas. Contudo, consideramos, assim como Ferreira, que as 

ideologias dominantes naqueles anos, por mais persuasivas tenham sido, não 
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poderiam ter eliminado completamente as ideias, crenças, valores e tradições 

anteriormente presentes nas culturas populares. A partir de um leque de alternativas 

disponíveis, os trabalhadores escolheram estratégias, manifestaram atitudes e 

comportamentos e construíram sua identidade política.  

Construído através de um golpe político-militar e, portanto, carente de 

legitimidade, o regime inaugurado por Vargas em 1930 disseminou por toda a 

sociedade uma produção de cunho politico e cultural afirmativa da necessidade 

histórica do novo governo.  

 O regime varguista, especialmente após 1937, implementou uma política 

sistemática e coordenada da propaganda política. Há certo consenso na 

historiografia sobre o período da existência, naquele momento, de um processo de 

expansão de uma burocracia modernizadora no aparelho do Estado a qual 

contribuiu para o projeto político-ideológico do Estado Novo.  

Era basilar para o Estado a criação de mecanismos para a produção e difusão, 

por toda a sociedade, de sua concepção de mundo, de sua doutrina, de sua 

verdade. Para os trabalhadores em particular, o Estado, nos anos 1930 e 1940 

tornou-se produtor de bens materiais e simbólicos, a fim de obter deles sua 

aceitação e consentimento ao regime político. O governo patrocinou políticas 

públicas voltadas exclusivamente para os operários, instituindo novas relações entre 

Estado e classe trabalhadora.  

Ao se apropriarem do discurso dos grupos hegemônicos, os trabalhadores e os 

populares perceberam o movimento político-militar de 1930 como um marco para 

definir a justiça e a injustiça – temas caros as concepções e valores políticos do 

regime – entre o Estado e classe trabalhadora. A chamada Revolução de 30 foi a 

ponte entre o Estado parcial, opressor, ilegítimo e arbitrário a outro, o qual se 

apresentava como justo, neutro e acima dos interesses de classes. O passado 

personificado nos políticos da Primeira República deu lugar, a um Estado que, 

centralizado em Vargas, se mostrava como de todo o povo58.  

Ao aceitarem o “mito” como verdadeiro, os trabalhadores cobraram a 

realização da justiça prometidas pelos governantes. Esses sujeitos apropriaram-se 

da imagem de Vargas a seu modo e o elegeram como possibilidade de realização 
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da justiça social propagada. Ocorreu, em diferentes bases, a formação de uma 

cultura política59dos trabalhadores brasileiros.  

O Estado Novo, com base na Carta Constitucional– a qual legalizou um 

aparato de medidas destinadas a estreitar o espaço das liberdades políticas, a 

controlar os movimentos dos trabalhadores, a disciplinar a mão-de-obra e a 

industrializar o país–, fez emergir um Estado intervencionista o qual fincou sua 

legitimidade na defesa do desenvolvimento econômico, da integração territorial, 

política e social, da criação dos direitos sociais, da construção do progresso dentro 

da ordem60.  

O governo Vargas contou com o apoio das Forças Armadas, da Igreja, da 

intelectualidade, dos setores populares e do empresariado, com os quais manteve 

negociações ao longo do período. Nas políticas educacionais do Estado Novo 

estiveram, portanto, presentes, não apenas as demandas do Estado, mas também a 

de todos os setores que, com ele, negociaram.   

 

2.2. A educação para o Trabalho: as práticas educativas para formação do 

operário no Estado Novo Brasileiro.  

 

 

No levantamento das pesquisas que discutiram as questões relacionadas à 

educação no primeiro governo Vargas (e mais precisamente durante o Estado 

Novo), realizadas nos programas de pós-graduação em Educação no Brasil, 

encontramos 93 trabalhos, divididos em 73 dissertações e 20 teses, defendidos 

entre 1978 e 2012.  Dentro deste quadro apenas encontramos um estudo referente 

os conceitos de Homem e de Educação durante regime estadonovista, a tese de 

Adonia Antunes Prado, intitulada “Os conceitos de Homem e de Educação no 

período do Estado Novo (1937-1945)61, defendida em meados da década de 1990, a 
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qual recuperou e analisou os conceitos de homem e de educação no período do 

Estado Novo, com o intuito de esclarecer as maneiras como alguns grupos 

comprometidos com as políticas nacionais representaram a condição humana e o 

papel da escola na construção do chamado homem novo. 

Percebemos na tese de Adonia Antunes Prado uma tentativa de dialogar com 

aquele novo debate, inaugurado da década de 1990, conforme apresentamos na 

sessão anterior, em torno das práticas realizadas pelo regime estadonovista. Ela 

mostrou como o discurso do Estado entendia o papel a ser exercido pela escola na 

construção daquilo chamado pelo regime do homem novo, o qual deveria ser 

adaptado ao projeto governamental, anunciando novos tempos e a necessidade da 

constituição de escolas diferenciadas para a cidade e o campo62.  

Seu corpus documental foi constituído pelos Anais do Oitavo Congresso 

Brasileiro de Educação, ocorrido em 1942 (ano seguinte ao do samba em epígrafe), 

durante as festividades de inauguração da cidade de Goiânia, nova capital do 

Estado de Goiás. Aquele evento foi realizado pela Associação Brasileiro de 

Educação (ABE), patrocinado pelo IBGE seu tema central foi a Educação Primária 

Fundamental. A autora utilizou os artigos encontrados para ilustrar como esse 

encontro apresentava-se, sendo destacado enquanto marco inicial e ao mesmo 

tempo um ponto de apoio à nova política educacional brasileira. A localização da 

cidade de Goiânia no centro do Brasil foi explorada em seu simbolismo, sendo 

abordada através do ideário de integração nacional, expansão e de conquista de 

regiões brasileiras até então praticamente inexploradas. Também fizeram parte do 

conjunto de suas fontes os  artigos da Revista Cultura Política, da Revista de 

Estudos Pedagógicos, além de livros publicados na época que abrangiam o ideário 

defendido como: “Marcha do Oeste”63, de Cassiano Ricardo e “A política do Brasil”64, 

de Getúlio Vargas. 

Retomando a tese de Adonia Antunes Prado, concordamos com a autora que 

para compreendermos os conceitos de homem e educação almejados no período, é 

indispensável entender aquilo defendido pelo regime como homem integral, cujo 
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conceito fundamentava-se na necessidade da aliança de três aspectos formativos do 

ser: o físico, o moral e o intelectual. Desta maneira o “homem integral” deveria ser 

valorizado por possuir qualidades como: agilidade, destreza, resistência muscular, 

percepção rápida, disciplina, espirito de solidariedade e de cooperação 

desinteressada. 

 A formação daquele “homem novo”era percebida como uma condição para a 

sobrevivência do país. A relação vida-educação-Estado constituiu-se em base para 

um discurso no qual a ”verdadeira vida” seria a vida sob o Estado Novo. Educar para 

a vida significava educar para o Estado. A educação para a integração do homem à 

vida no Estadopassava pelo compromisso com o trabalho e também pelo 

compromisso com o país, notando-se que o nacionalismo foi uma das categorias 

mais marcantes na ideologia do Estado Novo. O papel do Estado naquela conjuntura 

era de, por meio da educação, transformar o homem no Estado em homem para o 

Estado65. 

Nas primeiras décadas do século XX, no Brasil, observaram-se manifestações 

de reação ao mundo do trabalho fabril: lutas pela diminuição da jornada de trabalho, 

pelos direitos trabalhistas, contra a carestia e a fome do operariado urbano. Setores 

empresariais procuraram maneiras de imprimir novas formas de controle, 

instaurando nas fábricas métodos de adestramento e disciplinarização “científica” do 

trabalho. A educação, naquele contexto, apresentou-se como espaço privilegiado 

para a reprodução e assimilação do trabalho organizado em bases científicas, 

carregado de valores morais e tecnicamente produtivos. 

As concepções dominantes no período estadonovista inspiravam-se nas ideias 

autoritárias vigentes na Europa, as quais compreendiam o homem enquanto um 

passivo colaborador, e o Estado como onipresente e sujeito de todos os projetos.  

Assim, o homem idealizado pelos grupos hegemônicos, o qual deveria ser 

constituído com auxilio da escola, era de um homem que tivesse disciplina, 

dedicação e lealdade ao Estado, cabendo a esse novo homem proteger e defender 

o regime66.  

Para identificarmos o discurso construído acerca da política educacional 

estadonovista percebemos como basilar o artigo publicado, em 1989, por Marta 

Carvalho, no qual analisou a narrativa construída por Fernando Azevedo sobre o 
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movimento educacional nos anos de 1920 e 1930, em seu ensaio ”A Cultura 

Brasileira”. Carvalho identificou na narrativa de Azevedo uma posição assumida pelo 

autor em defesa de memória do Estado Novo, enquanto momento decisivo para as 

práticas educativas no Brasil67.  

Escrito durante o Estado Novo, mais precisamente, em 1943, a obra referencial 

de Azevedo “A Cultura Brasileira”68, conduz ao leitor a acompanhar, sobretudo, nos 

capítulos III e IV de sua terceira parte, aquilo descrito pelo autor, como a “marcha 

gloriosa e avassaladora do novo”, em contraponto ao “velho”, “tradicional” e 

“arcaico”. Essa narrativa projetou o Estado Novo considerado herdeiro da Revolução 

de 1930 como momento político de conciliação e do estabelecimento de 

compromissos do Estado para a formação de uma política nacional de educação. 

Carvalho percebeu nessa narrativa uma apologia às medidas da política 

centralizadora do regime estadonovista, a qual propunha a unificação dos sistemas 

educativos estaduais através da homogeneização das suas diretrizes.  No passado 

mostrado pela narrativa de Azevedo, o lugar 

“do movimento educacional nos anos 20 e 30 é construído. 
Unificado como marcha ascensional pelo “novo”, no período 
anterior a 1930, o movimento é expurgado de tudo que nele foi 
compromisso com a conservação da ordem social existente. 
Capturado na polaridade novo X velho no pós-1930”69. 

 
A intensa agitação do movimento de renovação educacional nos anos 20 

traduziu-se na organização da Associação Brasileira de Educação (ABE), promotora 

das notórias Conferências Nacionais de Educação. A convergência de projetos de 

construção da nacionalidade através da educação possibilitou forte coesão do 

movimento, neutralizando divergências, as quais afloraram apenas na década de 30. 

Essas dissensões foram minimizadas pela narrativa de Fernando de Azevedo, de 

acordo com Carvalho, a qual expulsou do campo da investigação em história 

educacional todo o debate que se remetia àqueles conflitos.   

A geração de especialistas em questões educacionais formadora da ABE, em 

1924, buscava o apoio da opinião pública em favor daquilo compreendido como a 

“causa educacional”. A instituição começou ver os primeiros resultados a partir de 

1928. Na Segunda Conferência Nacional de Educação, realizada em Belo Horizonte, 
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a ABE foi reconhecida, pelo governo mineiro (na pessoa do Presidente70 Antônio 

Carlos). 

Porém, foi com a Revolução de 1930 que a ABE alcançou o status político 

almejado, passando a funcionar, nos anos seguintes, como uma espécie de 

prolongamento do Ministério da Educação, então criado. Na Quarta conferência ela 

foi consagrada: o Governo Provisório pediu aos conferencistas nela reunidos o 

“conceito de educação” no qual embasaria sua política educacional. Entretanto, 

houve uma recusa daqueles em responder ao apelo do governo. Essa contenda, 

como é sabido, culminou no lançamento do “Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova”71 

Contudo, poucos até o artigo escrito por Carvalho– e podemos dizer, em 

alguns aspectos, que até os dias atuais – divulgaram que, naquele momento, eram 

os educadores católicos– como Everardo Backeuser72, Barbosa de Oliveira73 e 

Fernando Magalhães74 – os quais detinham o controle da entidade. Além disso, a 

Conferência não respondeu ao Governo porque a intervenção de Nobrega da 

Cunha75, no Congresso, desarticulou a resposta que vinha sendo “preparada” pelos 

seus organizadores em comum acordo com o Ministério da Educação. 
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Nos anos 20 a ABE aglutinou, numa campanha comum em torno da “causa 

educacional”, os adversários da década de 30. O projeto uniu católicos e os 

chamados “liberais” em torno do nacionalismo, o qual contaminava toda a produção 

intelectual do período. Naquele contexto, o papel da educação foi 

“hiperdimensionado: tratava-se de dar forma ao país amorfo, de transformar seus 

habitantes em povo, constituindo a “nação””76. 

Tal projeto caracterizava-se como programa de disciplinarização das 

populações na busca de implementarem hábitos de trabalho e cultivarem a 

operosidade como valor cívico. Mas ele não se esgotava nisto. Era basilar garantir a 

unidade política do país através da valorização do nacionalismo por meio da 

educação para as crianças: cabia à escola o papel de homogeneizar os brasileiros.  

A concepção de homogeneizar e disciplinarizar as populações – amplamente 

disseminado entre os reformadores sociais sediados na ABE dos anos 20 – trazia 

para o centro dos debates aquilo que se compreendia como problema relativo à 

formação das “elites diretoras” – em especial, a dos professores.  Antes de 1930 

parecia haver um consenso quanto à eficácia de um trabalho de homogeneização 

ideológica dos professores.  

Com a Revolução de 1930, abriram-se possibilidades efetivas do movimento 

educacional influenciar na prática estatal. Deste fato emergiu o embate pelo controle 

do aparelho escolar entre os católicos e “liberais”, sendo a mais importante 

divergência a ocorrida no campo doutrinário da pedagogia, no qual se disputava o 

controle ideológico dos professores. 

Tanto os católicos quanto os “liberais” tinham a ideia segundo a qual a 

organização do cotidiano escolar e a regulação das relações sociais no interior da 

escola eram questões relevantes para seu intuito de reforma social. Seguindo essa 

convicção, utilizaram de todos os meios disponíveis para conformar a escola a seus 

fins. Ocupar posições estratégicas no aparelho de Estado, influir nas decisões 

governamentais, organizar-se com a finalidade de difundir teorias e preceitos 
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pedagógicos, firmar-se na imprensa e no mercado editorial, foram estratégias de 

extrema relevância na luta pelo controle do aparelho escolar.  

Para compreendermos o embate em torno da formação dos professores nos 

debruçamos sobre a tese de Sonia Lopes, na qual nos evidenciou que a primeira 

experiência de formação de professores “primários” no Brasil em nível superior foi a 

Escola de Professores do Instituto de Educação do Rio de Janeiro.  A atuação de 

Anísio Teixeira na Diretoria Geral de Instrução Pública do Distrito Federal (1931-

1935) representou uma tentativa de viabilizar seu projeto educacional – um sistema 

autônomo, público e integral de ensino. A centralidade desse projeto consistiu em 

preparar uma geração de professores adaptados às tendências defendidas por 

Teixeira77. A postura de Anísio Teixeira era a oposta da defendida pelos militantes 

católicos.  

Por sua iniciativa a Escola Normal foi transformada em Instituto de Educação – 

unidade educacional composta por uma escola secundária, seguindo as diretrizes 

outorgadas pela Reforma Francisco Campos; uma Escola de Professores, em nível 

superior e campos de aplicação para as práticas docentes com uma escola primária 

e uma pré-escola. O Instituto foi idealizado como um centro de formação e 

aperfeiçoamento dos professores que deveriam reger as classes da rede estadual 

de ensino78. 

Conforme Lopes, a Escola de Professores do Instituto de Educação do Distrito 

Federal constituiu-se como a primeira tentativa de formar professores “primários” em 

curso superior no Brasil. A criação dessa escola, em nível superior foi, afirma Lopes, 

o ponto de partida para a realização de um projeto mais audacioso – a implantação 

de uma universidade – a Universidade do Distrito Federal (UDF), inaugurada em 

1935. Desta forma, o Instituto não foi uma simples extensão ou aperfeiçoamento da 

Escola Normal, mas foi criado com o objetivo de fornecer a estrutura da qual 

necessitava a UDF, materializando os princípios defendidos pelo Manifesto dos 

Pioneiros da Escola Nova de que a formação do magistério em todos os níveis 

deveria ocorrer em cursos superiores ligados à universidade79.  
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Concebeu-se uma cultura pedagógica tendo um conjunto de práticas 

pedagógicas estruturadas através de uma visão “cientifica”, ancorada nos 

pressupostos dos fundamentos da educação. Essa nova prática social, legitimada 

pela ciência, acabou por gerar uma mentalidade específica que dominou o 

pensamento pedagógico dos anos de 1930, irradiado pelos professores formados, 

particularmente, pelo Instituto – então escola-laboratório da renovação educacional 

defendida pelo movimento escolanovista80.  

Os acontecimentos ocorridos a partir de 1935 revelaram os limites da obra 

desenvolvida pelos Pioneiros do Movimento da Escola Nova, desmontada pela ação 

da política educacional autoritária, especialmente, durante o período do Estado 

Novo81. Houve divergências quanto à implementação da Escola de Professores por 

parte de seus líderes mais importantes, Lourenço Filho (Diretor da Instituição) e 

Anísio Teixeira.  

Nesse contexto de embate acerca da política educacional no País, surgiu um 

debate sobre a educação para o trabalhador.  Newton D’Ângelo destacou a 

existência do argumento técnico direcionado ao amortecimento dos conflitos de 

classe e rearticulação de dispositivos de controle nos inquéritos e reformas de 

ensino, momento no qual grupos de educadores defenderam uma mentalidade 

profissional acerca da educação no intuito de adequá-la ao “novo” tipo de homem 

desejado.  Construiu-se, a partir das reformas educacionais da década de 20 em 

São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Ceará, Paraná e Pernambuco, entre outros, um 

espaço político de intervenção social proveniente de práticas educacionais que 

inquiriram e elaboraram programas de racionalização da escola e de suas 

extensões: a fábrica, a habitação, o lazer e a saúde82. 

Defendeu-se a constituição de saberes e instrumentos para a adequação do 

trabalhador às necessidades e interesses dos grupos hegemônicos na década de 20 

e, para tanto, foi imprescindível o estabelecimento de estratégias de controle de 

comportamentos cotidianos. Nessa ótica, o trabalho assumiu contornos de uma 

realização moral, intencionando garantir a neutralidade à expressão dos conflitos 

sociais nos mais diversos espaços que afloravam.  Os empresários concordavam, 
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em sua maioria, em adotar o modelo fordista e taylorista de racionalização do 

trabalho, o qual levava em consideração a busca de novas medidas de 

disciplinarização do trabalho utilizando princípios tayloristas e fordistas. 

“Faziam parte desse contexto a regulamentação de leis 
trabalhistas, a higienização da fábrica e da moradia operária, a 
formação de espaços controláveis de moradia e de lazer 
específicos para pais e filhos nas vilas operárias, a fim de que 
todos os hábitos dos trabalhadores fossem administrados pela 
vigilância e condicionamento ao mundo do trabalho. Ao 
discurso do progresso e modernidade apregoado pelos 
empresários, articulavam-se práticas disciplinares na 
sociedade para o esvaziamento das lutas sociais e a 
construção simbólica de uma nação laboriosa, harmoniosa e 
produtiva”83.  

 

As discussões sobre a incorporação da ciência para a transformação da 

população em povo unificado tomavam como ponto de partida a construção do 

passado, a fim de se criar uma identificação cultural que resolvesse os “problemas” 

e os “entraves” ao progresso. As formulações sobre o “ser brasileiro”– elaborado por 

intelectuais como Alberto Torres, Silvio Romero, Monteiro Lobato, Fernando de 

Azevedo e Roquette Pinto– buscavam racionalizar as origens de grupos sociais, 

identificando a existência de umacultura brasileira formada pelo cruzamento das 

raças e pela criação de papéis sociais definidos para caboclos, imigrantes, 

trabalhadores urbanos, negros e mulheres. 

O governo Vargas implementou várias medidas junto ao sistema escolar 

primário e secundário, no sentido de propagar o sentimento de patriotismo e de 

valorização da nacionalidade. Os currículos e as práticas escolares foram 

modificados de modo que tais estratégias repercutissem diretamente no ensino 

moral. Desta forma, o projeto político vigente requereu uma identidade nacional a 

qual estava impreterivelmente associada à necessidade de renovar hábitos e de 

modernizar o povo brasileiro através da educação, saúde e do saneamento84.  

O ensino superior e secundário foi direcionado “às mentes condutoras da 

nação”, e os pobres foram direcionados ao ensino primário e profissionalizante. O 

tema de racionalização do trabalho, baseado nas ideias de organização racional do 
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trabalho do Taylorismo e do fordismo mobilizavam, além dos industriais, alguns 

grupos ligados ao governo. Defendia-se que a aplicação daqueles princípios 

arrancaria o Brasil do seu arcaísmo e projetaria a nação em direção a um futuro 

efetivamente moderno. Tanto no âmbito  

“das relações de trabalho, quanto no universo das realizações 

educacionais se embaralhavam as falas que pediam que o país 

arcaico pudesse ser “filtrado” num novo industrialismo e que a 

infância e a juventude, enquanto tempos sociais, recebessem 

escolarização conforme variações de aptidão, mérito e, na voz 

de muitos, conforme variações no “lugar social” de cada um” 85.  

“A gramática da racionalização das atividades de produção industrial se 

encontrava com a gramática da padronização dos inúmeros componentes da 

dinâmica escolar de educação”86. Não devemos esquecer as particularidades locais 

de cada região brasileira, dentro das quais, em muitos casos, a singularidade local 

imprimiu diferenciações naquilo que era conclamado como parte de uma nova 

identidade nacional.  

Baia Horta mostrou que, em torno dos temas educacionais, entre 1930 a 1945, 

diferentes forças do Estado se movimentaram: os militares – os quais buscavam, em 

nome da segurança nacional, interferir diretamente na politica educacional no 

sentido de conformá-la à política militar do país–; a Igreja– a qual lutava pela 

introdução e manutenção do ensino religioso nas escolas públicas e pela liberdade 

de ensino, enquanto, garantia da existência de suas escolas e, de uma forma mais 

ampla, pressionava pelo atendimento de suas reivindicações por parte do Estado–; 

os educadores– se esforçando para conduzir o sistema educacional brasileiro por 

caminhos novos, visando modernizá-lo e adequá-lo às exigências do 

desenvolvimento capitalista–; e finalmente, o próprio Estado que aproveitava ao 

máximo as divergências existentes, reconciliando-as e arbitrando os conflitos, para 

atender aos diferentes grupos hegemônicos, mas que, em última análise, procurou 

colocar o sistema educacional a serviço de sua política autoritária87. 

 Os meios de comunicação, a produção cultural com sentido educativo e a 

educação em si mesma eram vistos como um veículos “privilegiados no que se 
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refere à introdução de novos valores e modelagem das condutas”88. Estando os 

meios de comunicação, os veículos de expressão cultural e as instituições 

educacionais sob controle, o Estado Novo brasileiro buscou utilizar desses 

instrumentos para transformar a identidade nacional de caráter individualista em 

identidade nacional coletiva, considerada elemento constitutivo primordial da política 

de massas introduzidas no período89.  

Como nos lembra  Freitas e Biccas, nesse período  “o Brasil oficializou a 

existência de uma modalidade de educação para os alunos pobres: a educação 

profissional”90. Desta forma, constituiu-se um sistema pedagógico completo, tendo “o 

trabalho” como ideal educativo. Essa fórmula podia ser sintetizada, segundo Angela 

de Castro Gomes, no “aprender fazendo”, a qual foi implantada por medidas como a 

adição dos trabalhos manuais nas escolas e a difusão e valorização do ensino 

profissionalizante91. 

As esperanças postas na Educação naqueles anos eram enormes esperava-se 

que o Ministério da Educação desempenhasse um papel central na formação 

profissional, moral e política da população brasileira, bem como na constituição do 

próprio Estado nacional.  As atividades do ministério se desdobraram em dois 

grandes planos, os quais eram percebidos como intimamente interligados: em um 

nível mais concreto, se fazia necessário dar forma e conteúdo a todo o sistema 

educativo, desde seu ápice, a universidade, até o ensino industrial e agrícola para os 

trabalhadores urbanos e rurais, passando por sua espinha dorsal, o ensino 

secundário. Em um nível mais amplo, era necessário ir além das escolas e 

universidades. Devia-se atuar diferentemente sobre a cultura e a sociedade, criando 

as normas e instituições que mobilizassem os jovens, definissem o papel e o lugar 

das mulheres e trouxessem os imigrantes estrangeiros para o grande projeto de 

construção nacional92.  

Conforme Scwartzman, Bomeny e Costa, 

O que ocorria na área da educação e da cultura fazia parte de 
um processo muito mais amplo de transformação do país, que 
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não obedecia a um projeto predeterminado e nem tinha 
ideologia uniforme, mas que tem sido estudado, mais 
recentemente, como um processo de “modernização 
conservadora”. É um processo que permite a inclusão 
progressiva de elementos de racionalidade, modernidade e 
eficiência em um contexto de grande centralização do poder, e 
leva a substituição de uma elite política mais tradicional por 
outra mais jovem, de formação cultural e técnica mais 
atualizada93.  

 

O ensino industrial teve inicio oficialmente, no Brasil, com a criação das 

Escolas de Aprendizes e Artífices pelo Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio, baseada em decreto do presidente Nilo Peçanha, de 1909. Era uma 

medida que visava, não o desenvolvimento da indústria e das profissões mas, 

principalmente, reduzir os problemas sociais  que a urbanização incipiente do país já 

trazia. Pensadas como instituições beneficentes, as Escolas de Aprendizes e 

Artífices deveriam proporcionar assistência médico-dentária e ferramentas para seus 

alunos, e promover a eventual venda de seus trabalhos. Em 1910 já haviam sido 

instaladas 19 escolas em todo o país, com um total de 1.248 alunos efetivos. 

Diversas modificações foram feitas nos anos seguintes, destacando-se o trabalho da 

"Comissão de Remodelação", criada em 1921 pelo ministro Ildefonso Simões Lopes, 

sob a direção de João Lauderitz e a lei Fidelis Reis - Lei nº 5.241, de 22 de agosto 

de 1927– a qual tornava obrigatório o ensino profissional em todos 

os estabelecimentos de ensino primário e secundário, não chegando, porém  a ser 

implementada.  

Em 1923 foi criada a Inspetoria do Ensino Profissional Técnico, em substituição 

à anterior Comissão de Remodelação. Em 1934 a inspetoria foi transformada em 

Superintendência do Ensino Industrial que, pela primeira vez, previa a colaboração 

das associações industriais com as escolas profissionais. Finalmente, a reforma do 

Ministério da Educação e Saúde, de 13 de janeiro de 1937, colocou esta atividade 

sob a responsabilidade de sua Divisão do Ensino Industrial do Departamento 

Nacional de Educação94.  

Dentro desse contexto, o ensino profissional foi destinado às classes menos 

favorecidas, como podemos observar no artigo 129 da Constituição de 1937: 
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O ensino pré-vocacional e profissional destinado às classes 
menos favorecidas é, em matéria de educação, o primeiro 
dever do Estado. Cumpre-lhe dar execução a este dever, 
fundando institutos de ensino profissional e subsidiando os de 
inciativa dos estados, dos munícipios e dos indivíduos ou 
associações profissionais95.  

As antigas escolas de Aprendizes e Artífices foram transformadas em Liceus 

industriais, e um amplo programa de edificações foi iniciado, com um orçamento de 

dez mil contos estabelecido especificamente para este fim, em 1938. Em 1939 já 

havia cerca de sete mil alunos naqueles estabelecimentos em todo o pais. Do início 

do século até o Estado Novo, portanto, o ensino industrial foi visto essencialmente 

como uma forma de educação caritativa, destinada a tirar os pobres da ociosidade, 

mas sem maior significação do ponto de vista econômico e social mais amplo. A 

partir da década de 1930 outras concepções emergiram e a ganharam força, 

culminando em um intenso conflito de bastidores entre o Ministério da Educação e 

Saúde e o do Trabalho, Indústria e Comércio, que tinha por detrás, principalmente, a 

Federação Nacional da Indústria e a Federação das Indústrias de São Paulo96.  

O Estado voltou-se para a consolidação de uma indústria de base e passou a 

ser o agente fundamental da modernização econômica, tornando-se promotor da 

industrialização e interventor nas diversas esferas da vida social. O investimento em 

atividades estratégicas, percebido como forma de garantir a soberania do país, 

tornou-se questão de segurança nacional.  

No que tange a legislação trabalhista, Diniz nos informa que: 

Durante esse período, dá-se continuidade à produção da 
extensa legislação trabalhista e previdenciária, que regularia o 
trabalho urbano durante as várias décadas de desenvolvimento 
da industrialização por substituição de importações. Segundo 
os princípios corporativistas, o status de trabalhador com 
carteira de trabalho assinada e reconhecida pelo Ministério do 
Trabalho (criado em 1930) permitiria o acesso aos benefícios 
dessa legislação97. 

 

Os anos 30 e 40 são verdadeiramente revolucionários na questão do trabalho 

no Brasil. Nesse período, foi organizada uma legislação a qual regulamentou o 
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mercado de trabalho do país, bem como se estruturou uma ideologia política de 

valorização do trabalho e de “reabilitação” do papel e do lugar do trabalhador 

nacional98.  

A partir da Revolução de 1930, identificamos de forma incisiva toda uma 

política de ordenação do mercado de trabalho, materializada na legislação 

trabalhista, previdenciária, sindical e também na instituição da Justiça do Trabalho. A 

partir desse momento, pudemos igualmente detectar–em especial durante o Estado 

Novo– toda uma estratégia político-ideológica de combate à “pobreza”, que estaria 

centrada na promoção do valor do trabalho. Segundo Gomes, promover o homem 

brasileiro, defender o desenvolvimento econômico e a paz social do país eram 

objetivos que se unificavam em uma mesma e grande meta: transformar o homem 

em cidadão/trabalhador, responsável por sua riqueza individual e também pela 

riqueza do conjunto da nação99.  

Concordamos com Freitas e Biccas, ao afirmarem que devemos considerar que 

o Estado realmente atuou nesse período em beneficio da industrialização do país. 

Essa ação, inclusive, envolveu e mobilizou parte das forças armadas: os temas 

ordem e industrialização caminharam juntos a partir de então. Também identificamos 

nesse período uma maior proteção ao trabalhador por parte do Estado, ao mesmo 

tempo em que investiu drasticamente na sua desmobilização político-partidária. A 

nação moderna, em meados da década de 1930, tornou-se uma nação com 

identidade claramente definida e difundida (nacionalismo ruidoso) e reorganizada 

para que seus aparatos administrativos fossem mais qualificados (burocracia 

eficiente)100. 

Na década de 1930, o campo educacional brasileiro estava dividido pelas 

disputas entre dois projetos de educação para o país: o projeto de Gustavo 

Capanema foi vitorioso101. Tratava-se de um projeto repartido de educação, 

encaminhado por Francisco Campos e endossado pelos intelectuais católicos. Esse 
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projeto criava duas redes de escolarização: a rede primária profissional, na qual se 

incluíam o ensino primário, o ensino técnico e a formação de professores para o 

ensino básico; e a rede secundária superior, que preparava, nas palavras do próprio 

Capanema, as individualidades condutoras, as elites. 

 A criação dessa rede foi garantida por decretos lançados nos três últimos anos 

do Estado Novo e durante o Governo Provisório, imediatamente após a queda de 

Vargas. Tais decretos ficaram conhecidos como leis orgânicas e abrangeram o 

ensino industrial (Decreto-lei nº 4.073, de 30-1 -1942, e Decreto-lei nº 4.048, de 22-

1-1942), o ensino secundário (Decreto-lei nº 4.244, de 9-4-1942), o ensino comercial 

(Decreto-lei nº 6.141, de 28-12-1943), o ensino primário (Decreto-lei nº 8.529, d e 2-

1-1 946), o ensino normal (Decreto-lei nº 8.530, de 2-1-1946) e o ensino agrícola 

(Decreto-lei nº 9.613, de 20-8-1 946)102.  

 
“Apesar da peculiaridade dos centros urbanos onde se 
efetuaram as reformas da instrução pública, pode-se afirmar 
que a política de intervenção operada na escola visava alterar 
profundamente o habitus pedagógico, combinando a renovação 
da formação docente com uma séria tentativa de reformar os 
costumes das famílias. Por trás das modificações produzidas 
na organização escolar, o que estava em jogo era uma reforma 
do espírito público”103. 

 

Para Schwartzman, Bomeny e Costa104, havia, por parte do Ministério da 

Educação e Saúde, três ambições em relação ao ensino profissional.  A maior era a 

criação de um amplo sistema de educação profissional, a qual não se diferenciasse 

das outras modalidades de educação secundária a não ser pelas diferentes 

“vocações” dos estudantes, a serem descobertas pelos sistemas de seleção e 

orientação profissional. Este sistema deveria ser coroado pela regulamentação dos 

direitos e deveres de cada uma das profissões, proporcionando à sociedade uma 

estrutura corporativa perfeitamente ajustada e coordenada. Entretanto, na prática, a 

educação profissional continuou sendo uma educação para os mais pobres e não 

houve a regulamentação das profissões técnicas.  

                                                           
102

NUNES, Clarice. As políticas públicas de educação de Gustavo Capanema no Governo Vargas. 
BOMENY, Helena (Org.). Constelação Capanema: intelectuais e políticas. Rio de Janeiro: Fundação 
Getulio Vargas; Bragança Paulista: Universidade de São Francisco, 2001.  SCHWARTZMAN; 
BOMENY; COSTA, op. cit. 
103

 NUNES, op. cit. p. 105 
104

SCHWARTZMAN,  BOMENY& COSTA, op. cit. 



53 
 

 
 

A segunda ambição era colocar todo o sistema sob a tutela do Ministério da 

Educação e Saúde. Nesse quesito o Ministério do Trabalho e a Federação das 

Indústrias se mostraram mais fortes e conseguiram criar seu sistema de educação 

profissional como entendiam mais conveniente: de forma mais pragmática, mais 

ajustada a seus interesses imediatos e livres da tutela ministerial105.  

A terceira ambição era a constituição de uma escola-modelo para a definição 

de padrões de excelência, a qual representasse para o ensino industrial o que o 

Colégio D. Pedro II era para o ensino secundário, e o que a Universidade do Brasil 

deveria ser para o ensino superior. Essa expectativa fracassou devido à ausência de 

uma tradição de ensino profissional anterior, a não consideração dos processos 

reais de aprendizagem e a crença ingênua nos efeitos dos grandes projetos106. 

Marilena Chaui ao explicar o seu conceito de verdeamerelismo e sua 

ressignificação em diferentes períodos pela classe dominante demonstrou sua 

apropriação na elaboração do que se compreendia como “nacional” nesses 

períodos.  O verdeamarelismo, segundo a autora, foi elaborado através dos anos 

como imagem celebrativa do “país essencialmente agrário”. Essa imagem visava 

legitimar o que restara do sistema colonial e a hegemonia dos proprietários de terra 

durante o Império e o início da República (1889). Entretanto, novos elementos foram 

incorporados a esse “mito fundador” da nacionalidade brasileira. O período Vargas, 

precisou incorporar a luta de classes ao seu ideário, mas de modo  que, ao admitir a 

existência da classe trabalhadora, pudesse imediatamente neutralizar os riscos da 

sua ação política. Isto foi feito não só pela legislação trabalhista e pela promoção da 

figura do governante como “pai dos pobres”, mas também por sua “participação” 

como membro da família brasileira, generosa, fraterna, honesta, ordeira e pacífica. O 

verdeamarelismo assegurava que no Brasil não tinha lugar para luta de classes, e 

sim, para a cooperação e colaboração entre o capital e o trabalho, sob a direção e 

vigilância do Estado107. 

O conceito de nação que prevaleceu no Estado Novo aproximava-se do 

modelo romântico, com ênfase na ideia de comunidade. O nacionalismo 

estadonovista enfatizava as características da “comunidade brasileira”, forjadas num 

tempo de longa duração. A “história” subordinava-se, supostamente, à índole original 
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do povo/nação e, nessa perspectiva, o passado estava contido no presente visto 

como desdobramento de uma vocação, sempre em voga, porque constitutiva do 

caráter nacional108. 

Como afirmou Bomeny, toda a ação pedagógica do Ministério da Educação e 

Saúde objetivou a construção da nacionalidade pretendia pelo Estado Novo para o 

Brasil. O regime teve como foco formar um “homem novo” para um Estado Novo, 

conformar “mentalidades” e criar o sentimento de “brasilidade” fortalecendo a 

“identidade” do trabalhador, ou por outra, forjando uma identidade positiva para o 

trabalhador brasileiro. Tudo isso fazia parte de um grande empreendimento cultural 

e político para o sucesso do qual se contava estrategicamente com a educação109. 

A educação foi um setor considerado crucial para incutir nos indivíduos os 

valores que o regime entendia como fundamentais para o avanço desse programa 

nacionalizador. Incluía-se igualmente nesta pauta a delimitação do que seria aceito 

como “nacional” e, por contraste, o que seria considerado “estrangeiro”, estranho, 

ameaçador. Ambicioso e extenso, o projeto estadonovista deveria orientar todas as 

iniciativas do Estado dirigidas à sua própria construção e à construção da sociedade. 

Era imprescindível que aqueles valores fossem impressos nas massas para facilitar 

o processo de aceitação da autoridade dos seus líderes. 

Conforme Horta, desde o início da Era Vargas a educação ocupou um lugar 

importante no discurso, destacando-se temas que, mesmo não tendo constituído um 

programa educacional estruturado, denotaram o caráter autoritário do regime. Tanto 

no discurso, como na legislação, o tema educacional foi encaminhado no sentido de 

colocar o sistema educacional a serviço da implantação da política autoritária110. 

 

2.3. A educação profissional na Interventoria de Agamenon Magalhães em 

Pernambuco  

A interventoria de Pernambuco, segundo Almeida111, utilizou as políticas 

públicas para educação como instrumentos para a construção de um consenso e da 
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legitimação social do regime inaugurado em 1937. A proposta educacional do 

Interventor Agamenon Magalhães esteve em sintonia com a proposta do governo 

federal, sob os auspícios de Gustavo Capanema, ministro da Educação e Saúde 

(1934-1945). 

Maria das Graças Andrade Ataíde de Almeida, em 1995, defendeu sua tese, 

cujo objetivo foi analisar as relações de poder na Interventoria de Agamenon 

Magalhães, entre 1937 a 1945, privilegiando investigar os atores da sociedade civil 

devido à importância dada a esses setores pelo próprio interventor: Igreja, Educação 

e Imprensa. . 

Esse estudo de Almeida percebeu a educação a partir das noções de 

Althusser, o qual a viu enquanto um instrumento de reprodução da ideológica 

dominante. Assim, a escola agia como um Aparelho Ideológico do Estado, ou seja,  

 

“a escola (mas também outras instituições do Estado,  como a 
Igreja e outros aparelhos como o Exército) ensina o ‘know-how’  
mas sob a forma de assegurar a submissão à ideologia 
dominante ou o domínio de sua ‘prática’. Todos os agentes da 
produção, da exploração e da repressão, sem falar dos 
‘profissionais da ideologia’ (Marx) devem de uma forma ou de 
outra estar ‘imbuídos’ desta ideologia para desempenhar 
‘conscensiosamente’ suas tarefas, seja a de explorados (os 
operários), seja de exploradores (capitalistas), seja de 
auxiliares na exploração (os quadros), seja de grandes 
sacerdotes da ideologia dominante (seus ‘funcionários’) etc”112. 

 

Entendemos como contribuição da teoria de reprodução de Althusser, a 

denúncia do tecnicismo educacional. Todavia, devemos considerar seu caráter 

mecânico e externo da relação entre determinantes sociais e a educação, a qual 

enxergava a escola como mera reprodutora sociocultural, sem analisar o papel 

desempenhado pela sociedade nesse sistema113.  Mesmo em um Estado ditatorial a 

educação, como toda a prática humana, será contraditória. Assim, de acordo com os 
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críticos a essa teoria, Althusser não deu o devido alcance as contradições 

observadas na educação. Segundo Cury, 

 

“ao enfatizar o caráter reprodutor e impositivo da educação, 
não acentuou convenientemente o papel da contradição nas 
instâncias político-ideológicas, como também não insistiu 
naquilo que a educação dominante pretende dissimular: a 
própria contradição no seio das relações de produção e das 
forças produtivas. Nesse caso, o papel mediador da educação, 
no seu aspecto especificamente educativo, tinha apenas uma 
mão de direção, um sentido: o de cima para baixo”114. 

 

Além disso, concordamos com Edward Thompson que, ao criticar Althusser, se 

destacou por elaborar uma noção de classe que levasse em conta sua historicidade 

e processualidade, buscando enfatizar o seu caráter “relacional”. Thompson 

discordou das apreensões estruturalistas do fenômeno de classe, segundo as quais 

os indivíduos seriam distribuídos em conjuntos estáticos de acordo com a sua 

posição nas relações de produção. Haveria, segundo Althusser, uma relação de 

determinação entre processo de produção e classe social e, notadamente, uma 

primazia de traços econômicos na definição das formações de classe115. 

Thompson “rejeitou a metáfora base/superestrutura”. Ele refutou as correntes 

idealistas, platônicas, estruturalistas e funcionalistas dos diversos “marxismos” então 

existentes. Contestou a totalidade das premissas de Althusser, sua teologia e sua 

ideologia, principalmente a sua abordagem sobre a “falsa consciência”. Reafirmou a 

importância do sujeito histórico – determinado e formado pela experiência – mas 

atuante nas suas relações históricas, na medida de suas possibilidades. Este autor 

buscou estabelecer um equilíbrio entre as estruturas e as intervenções humanas, 

dos grupos e das classes sociais em luta, nos processos históricos116. 

Embora saibamos que a interventoria de Agamenon Magalhães intencionou 

usar a política educacional como instrumento, não temos como mensurar sua 

recepção por parte da sociedade utilizando as fontes recorrentes para o estudo 

desta temática: a documentação do governo ou os registros de jornais, 
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principalmente o jornal Folha da Manhã o qual é considerado um dos veículos da 

interventoria em Pernambuco. 

Almeida, afirmou que essa visão instrumental da educação como aparelho 

ideológico do Estado era endossado no âmbito nacional, com um discurso oficial que 

negava a neutralidade da educação e apontava para um ensino partidário, 

reprodutor da ideologia vigente, com este mesmo sentido, o ensino foi reificado em 

Pernambuco, como mola propulsora para a consolidação da nova ordem 

política. Encontrava-se à frente do Departamento de Educação Nilo Pereira, um dos 

líderes do laicato católico em Pernambuco, Congregado Mariano, porta-voz de uma 

ideologia autoritária e nacionalista. Cabe ressaltar que os congregados marianos no 

Brasil eram considerados "a nata da sociedade", representando a elite da mocidade 

local117.  

Ao analisar o jornal Folha da Manhã, Almeida, conclui que este periódico 

reproduzia este ideário da educação enquanto aparelho ideológico ao empenhar-se 

numa campanha doutrinária acerca da relação entre ensino versus regeneração 

política de Pernambuco. Defendendo a ideia de controle da educação pelo Estado, o 

jornal, segundo Almeida, fazia apologia ao paradigma pedagógico do III Reich, para 

corroborar sua interpretação usou o artigo "Educa-se a criança alemã sob o controle 

da authoridade", publicado em março de 1938, o qual apontava o crescimento 

daquele país como consequência do controle estatal sobre o sistema educativo118. 

Concordamos com autora quanto a uma intenção da Interventoria na 

regeneração política e social de Pernambuco, tendo como um dos seus motes a 

política educacional. Entretanto, devemos fazer algumas observações acerca desse 

“alinhamento” dessa política educacional com o paradigma pedagógico do III Reich 

alemão.  

Não tivemos acesso a mesma fonte pesquisada pela autora, deste modo não 

podemos dialogar como o periódico citado, mas ao lermos os relatórios da 

Interventoria, os quais representam seu discurso oficial encontramos uma critica a 

educação da Alemanha Nazista. Como vemos no Relatório de 1939: 
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“um governo pode ser definido pela sua escola. O liberalismo, 

frondeur e racionalista, se encontra na escola disponível, laica, 

individualista e enciclopédica. O comunismo, na escola 

comunitária, materialista, determinista, negadora do indivíduo. 

O totalitarismo  prussiano, na escola racista, pagã e militarista, 

com a as formações da Hitlerjugend. O totalitarismo italiano, na 

escola cezarista e militarista, já adoçada pelo gênio italiano das 

comnazioni e pela concordata com a Santa Sé”119 

Percebemos no discurso oficial uma crítica os modelos de educação do 

liberalismo visto como racionalista; o comunismo identificado com uma escola 

materialista e negadora do indivíduo; a concepção da educação na Alemanha 

Nazista foi como pagã e racista, sendo o primeiro item crucial para entendermos que 

não compartilhavam do mesmo pensamento educacional. A principal base do 

governo de Agamenon era de uma educação para família e fundamentada nos 

princípios religiosos e nacionalistas, ora quando ele nomeia a educação nazista 

como pagã a coloca como seu oposto. A única elogiada a da Itália Fascista, que 

mesmo chamada também de totalitária, não era a mesma coisa, tanto que 

evidenciou sua aprovação pela Santa Sé elemento entendido pelo regime como 

fundamental para as novas práticas educacionais.  

Não podemos concordar com Almeida quanto uma orientação da educação 

com um viés nazista. Nem tão pouco a entendemos como um Aparelho Ideológico 

do Estado. Além desse argumento, o governo se apresentou como contrario ao 

materialismo didático da antiga escola e contra o materialismo filosófico da chamada 

Escola Nova. Afirmava que a orientação do ensino em Pernambuco seguia, com o 

governo de Agamenon Magalhães, seguia a primeira linha aperfeiçoada com o 

sentido de disciplina e de hierarquia dos valores do conhecimento. Estavam com 

segunda quando reivindicava-se os direitos da inteligência e a importância do 

esforço do aprendiz no ato do conhecimento.  Apresentava-se a educação em 

Pernambuco como uma melhoria das diversas linhas de pensamento, como algo 

“novo”, criado pelos técnicos de educação de Pernambuco sob o auspicio de Nilo 

Pereira.  
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A mesma apresentação encontrada sobre a orientação do ensino no item o 

qual trata da educação no relatório de 1939 foi localizado também no relatório de 

1940, então, pelo menos nesse período o governo se apresentava contrário a 

concepção alemã de educação, devemos considerar que o exemplar analisado por 

Almeida foi de 1938 período anterior aos relatórios. Contudo o relatório de 1939 

relatou as práticas tomadas pelo governo em 1938 e 1939. 

De fato um regime de exceção limita o campo de ação dos atores envolvidos 

nesse cenário, porém, acreditamos que um alcance total dessas determinações não 

era possível. A Interventoria, através de seus documentos e da imprensa,  procurava 

apresentar-se  como una e controladora de toda a vida social pernambucana, mas 

discordamos das concepções de Almeida quanto ao uso instrumental do campo 

educacional pelo governo.  

Ao nos depararmos com a documentação referente à formação do “operário” 

percebemos uma repetição de temas relacionados à educação para trabalho, com 

diferentes abordagens e mudanças de discurso ao longo dos anos.  Os próprios 

Programas de ensino e decretos da Interventoria relançaram as mesmas 

estratégias, numa possível tentativa de aceitação delas pelos professores.  

Nos Programas de Educação Primária de 1938, encontramos o Programa de 

Trabalhos Manuais o qual tinha como orientação promover a disciplina das ações e 

encaminhamento dos alunos para “ocupações úteis e produtivas”120. No Programa 

de Ensino Primário de 1939121, sua orientação foi direcionada a formação da criança 

“operária”122. Em sua apresentação vemos como orientação do ensino uma Pré-

orientação profissional123, o qual deveria nortear todo o ensino primário, sendo em 

todos os programas mencionadas estratégias de ensino com conteúdos práticos aos 

alunos. O Programa de 1945 trouxe mudanças quanto a sua apresentação e 

formação, ao invés de ser apresentado com a orientação para a Pré-Orientação 

profissional,  encontramos os programas das cadeiras.  Entretanto, em todos eles, 
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mesmo com outro texto, percebemos a continuidade do direcionamento para o 

trabalho124.  

Estas mudanças nos programas de ensino, talvez, indiquem uma determinada 

resistência dos trabalhadores às práticas empreendidas pelo Estado. Possivelmente, 

o regime buscava a adesão dos professores a “sua causa” e, como estratégia, usou 

de bonificações promoções ao corpo docente do Estado em adequar sua proposta a 

demanda a tal ponto que esta estratégia pudesse alcançar a adesão daqueles a 

quem estava direcionado. 

Uma das primeiras medidas de Nilo Pereira foi organizar a Cruzada de 

Renovação Pedagógica, pela qual foi revitalizado o Seminário Pedagógico. Este 

órgão já existia, mas, naquela, conjuntura, transformou-se em instrumental formador 

de um novo saber – por meio da manipulação dos programas e currículos 

educacionais- junto ao professorado. Ao Seminário Pedagógico foi reservado o 

papel principal de tornar-se o executor do Projeto Pedagógico, idealizado pela 

Interventoria. Ele atuava diretamente com o corpo docente de Pernambuco, 

orientava leituras e promovia encontros semanais. Esses encontros privilegiavam 

trabalhos em grupos e era feita uma escala entre os professores para eles 

participarem125.  

Os professores eram incentivados com premiações, as quais poderiam ser  

bonificações salariais ou elevação de cargos em sua carreira. Aqueles que se saiam 

melhor ao fim dos trabalhos semanais eram indicados a participar dos processos 

administrativos, para serem indicados aos diretores dos grupos escolares. Aquele 

que ficasse  em primeiro lugar recebia o premio,  concebido pelo Interventoria, “José 

de Anchieta”    o qual o legitimava a ser alçado diretor escolar sem passar pelos 

procedimentos administrativos comuns.  

“Em troca, esses professores deveriam mostrar-se identificados 
com o regime, reproduzindo em seus jovens alunos o discurso 
nacionalista divulgado pelo Seminário. Era sobre o professor 
que recaía a grande preocupação do Seminário 
Pedagógico”126. 
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Esse processo administrativo comum foi estabelecido pelo ato de n. 231, do 

poder Executivo, de 17 de janeiro de 1938, o qual extinguiu a Escola de 

Aperfeiçoamento, a responsável pela a qual se destinava ao  preparo de professores 

para os cargos de administração escolar. O ato estabeleceu que fosse de 

responsabilidade do governo nomear por sua livre escolha professoras diplomadas 

pela extinta Escola, as quais tivessem se distinguindo em sua formação no curso e 

obtido as melhores aprovação. Essa nomeação seria em caráter interino, pelo prazo 

de dois anos, contando da data de sua posse na direção do grupo escolar. 

Decorridos esse período, o diretor do Departamento de Educação na qualidade de 

técnico do ensino, corroborar a conveniência a professora ser efetivada no cargo; 

em caso contrário voltaria ao exercício da cadeira127.  

Em troca, esses professores deveriam mostrar-se identificados com o regime, 

reproduzindo em seus jovens alunos o discurso nacionalista divulgado pelo 

Seminário. Era sobre o professor que recaía a grande preocupação do Seminário 

Pedagógico: formar um corpo docente livre das "ideologias dissolventes" 

e comprometido com um ensino de conteúdo patriótico e religioso. Esses mestres 

transformavam-se em funcionários obedientes e leais, não em relação à 

racionalidade e à competência do cargo, mas quanto ao princípio weberiano de 

obediência e fidelidade ao chefe. 

O Seminário Pedagógico atuava diretamente junto ao professorado do Estado, 

orientando leituras e promovendo encontros semanais. Uma ênfase especial era 

dada aos trabalhos em grupo. Era realizada uma escala entre professores, para que 

os grupos semanais fossem limitados, havendo assim um melhor aproveitamento. A 

opção desta forma de trabalhar em grupos evidencia o objetivo de efetuar uma 

uniformização dos valores educacionais. 

Nestas reuniões, Nilo Pereira propunha que deveriam ser usados todos os 

momentos e assuntos em aula, para "conformar o ensino com o novo estado de 

coisas". Sob esta orientação, nas aulas de português, os temas para interpretação 

de texto e ditados deveriam ser aqueles que exaltassem o patriotismo, evidenciando 

um claro apelo ao nacionalismo. Tudo isto deveria ser feito no sentido de contribuir 

para a formação moral e material do educando. 
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No Programa de Linguagem, foi indicada como atividade no 4º ano palestras 

nas quais deveriam ser focalizadas as diferentes profissões com a finalidade de 

orientar os alunos na escolha de suas carreiras, além de atividade em todos os anos 

de confecção de álbuns de ilustração e visitas as fábricas128. No Programa de 

Matemática eram indicados exercícios práticos com problemas referentes ao 

orçamento doméstico despesas com insumos, adubos, instrumentos para hortas, 

receitas e despesas com cooperativa e tabelas de preços e trocos129.  Todas essas 

atividades eram apresentadas como fundamentais na elaboração dessa “nova” 

consciência para o trabalho tão propagada pelo Estado, cabia ao professor uma 

maior preocupação com esses conteúdos e com sua fixação nos alunos.   

No Programa de Estudo da Sociedade e Educação Moral e Cívica estava 

previsto que os conteúdos a serem ensinados deviam tratar da história das 

principais  fábricas do município, do papel do industrial e do operário da formação da 

sociedade brasileira – suas obrigações reciprocas, amparo a família operária, o 

papel do operário na vida econômica do município, do Estado e do país e o Centros 

Educativos Operários130.   

As orientações seguiam uma mesma lógica argumentativa: mostrar o operário 

como membro  formador do país.  Para os trabalhadores, em particular, o Estado 

nos anos 1930 e 1940 tornou-se produtor de bens materiais e simbólicos, a fim de 

obter deles a aceitação e o consentimento ao regime político. O governo patrocinou 

políticas públicas voltadas exclusivamente para os operários, instituindo novas 

relações entre Estado e classe trabalhadora131.  

Lilian Renata de Melo e Filho analisou a atuação do Centro Educativo Operário, 

em Recife, no período estadonovista, enquanto um meio de doutrinação e controle 

dos trabalhadores. Essa instituição objetivou impedir a propagação da ideologia 

comunista entre os trabalhadores recifenses e promoveu ações para estimular o 

convívio social e o fortalecimento da família operária através de uma ação 

assistencial e educativa, sob a égide de valores cívico-patrióticos e religiosos. 
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Embora sua criação fosse anterior ao Estado Novo – mais precisamente de 1935 – 

foi durante este período que ele teve sua atuação institucionalizada, reconhecida e 

expandida132.  

Os centros eram vinculados à Prefeitura do Recife, por meio da Diretoria de 

Reeducação e Assistência Social (DRAS) e multiplicaram-se pelos bairros mais 

populosos da cidade. Foram criados doze Centros Educativos em bairros como: 

Afogados, Água Fria, Arraial, Areias, Campo Grande, Cordeiro, Monteiro, Pina, 

Pombal, Santo Amaro, Várzea e Pilar. Este último localizava-se no interior da 

Fábrica Pilar, a qual localizava-se no bairro com o mesmo nome. O critério para 

localização de um Centro Educativo era o número de operários presentes nos 

bairros133, porém, a autora não especificou se havia um número mínimo de operários 

nos bairros para serem criados estes centros, como também não tivemos acesso a 

essa informação em nossas fontes. 

Os Centros Educativos Operários, segundo a perspectiva de Melo Filho, foram 

utilizados para a doutrinação e controle dos trabalhadores e, juntamente com os 

meios de comunicação da época (jornal, rádio e cinema), contribuiu para a formação 

de indivíduos impregnados dos valores defendidos pelo regime estadonovista, como 

disciplina, eficiência e obediência. Além disso, estes Centros, teriam incorporado 

alguns dos interesses e necessidades reivindicados pela classe trabalhadora  

urbana.   Para tanto, levavam às populações a instrução primária, profissional, 

educação social trabalhista e cívica, além de assistência médica e dentária. Melo 

Filho concluiu que, os Centros tiveram todo o apoio institucional do Estado e, através 

do desenvolvimento “de práticas esportivas; o incentivo aos serviços médicos nos 

bairros operários; e o acréscimo de oferta de ensino primário, profissional e 

doméstico para adultos, abriram um leque de oportunidades nunca vistas para o 

trabalhador urbano recifense”134.  

Os Centros Educativos Operários possuíam  cursos profissionalizantes (corte e 

costura, economia doméstica), educação (moral e cívica, física, artística) e 

assistência médica135. Zelia Gominho apontou que esses centros configuram-se 
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como pontos de encontro dos moradores de cada comunidade, em que estavam 

presentes, era um espaço de discussão dos problemas, de aprendizagem, de lazer, 

de trabalho, sendo um local no qual era realizado uma política de prevenção136.  

Luciana Arêas137 a respeito do Rio de Janeiro, capital de então, que destacou 

que os trabalhadores cariocas manifestaram formas de resistência mesmo durante o 

Estado Novo. Seu levantamento demonstrou a inexistência de um Estado absoluto e 

totalitário. Na verdade, o controle estatal existente não conseguiu erradicar 

totalmente a presença da resistência politica e social durante o regime; parte 

significativa dos trabalhadores cariocas mantiveram-se fora das suas associações e, 

em consequência, suas lutas e reivindicações muitas vezes manifestaram-se nos 

próprios locais de trabalho. 

 A implantação do projeto corporativista do Estado não ocorreu como seus 

teóricos esperavam. Os agentes do Estado encontraram inúmeros obstáculos na 

construção da pretendida nova sociedade corporativa. Como vários daqueles  

obstáculos revelaram-se intransponíveis, o objetivo final não foi atingindo de forma 

completa e definitiva. O projeto corporativista reservou para a legislação trabalhista a 

função de regulamentar as relações de trabalho, na tentativa de evitar a eclosão de 

conflitos e coagindo as classes sociais a adaptarem-se ao novo regime. Contudo, 

todo o esforço empreendido pelo governo no sentido de estabelecer um conjunto 

abrangente de leis trabalhistas, e de garantir a sua aplicação efetiva, obteve 

resultados aquém dos esperados A legislação trabalhista ampliou substancialmente 

o leque de benefícios sociais, mas, ao mesmo tempo, também restringiu a 

autonomia sindical e a luta independente dos trabalhadores. O Estado, com o 

Ministério do Trabalho e seus órgãos auxiliares, conseguiram montar uma estrutura 

sindical oficial, mas os trabalhadores não aderiram a ela da forma esperada. Além 

da baixa sindicalização, estes órgãos estatais também não conseguiram resolver a 

questão da sobrevivência de antigas práticas de luta dos trabalhadores. Outro ponto 

que permaneceu sem solução foi o do cumprimento da legislação, o patronato 

frequentemente burlava a leis estabelecidas e raramente sofria qualquer tipo de 

punição devido à incompetência dos órgãos ou a à corrupção dos funcionários138. 
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A resistência de um conjunto importante de trabalhadores à implantação desse 

projeto, e a todos os valores e formas de dominação que ele trazia em seu bojo, 

residiu justamente na sobrevivência das suas antigas práticas autônomas. Ela 

expressava-se principalmente a partir de práticas de sabotagem, furtos, greves e 

paralisações, bem como de batalhas solitárias em busca do respeito aos direitos 

estabelecidos. A grande falha do Estado, para a autora, neste processo de 

implantação, consistiu em não conseguir “moldar” os trabalhadores na forma 

desejada. “Estes trabalhadores fizeram uma tipo de “leitura seletiva” do projeto 

corporativista, na medida em que aceitaram os pontos do projeto que lhes eram 

favoráveis e rejeitaram os prejudiciais“139. 

Para Âreas, ao contrario do que afirma  a “ideologia da outorga” a legislação 

promulgada no novo governo – diga-se regime varguista – atendeu as reivindicações 

formuladas pelos trabalhadores desde a República Velha. Além disso, esta luta não 

foi encerrada pois, os trabalhadores continuaram a lutar por novos direitos e pelo 

efetivo cumprimento dos já existentes.  

Para compreendermos como estas práticas foram concebidas no governo de 

Agamenon Magalhaes escolhemos como ferramenta de análise os relatórios de seu 

governo. Os relatórios eram apresentados pelos Interventores a presidência como 

forma de demonstrar as ações realizadas nos estados. Encontramos em nossa 

pesquisa o primeiro relatório apresentado por Agamenon Magalhães, em 1939, ao 

presidente Getúlio Vargas, no qual discutiu as medidas tomadas pelo seu governo 

no ano de 1938-1939. Tendo como norte este relatório elencaremos como o 

Interventor apresentou o seu governo ao Presidente e quais as diretrizes destacou 

como fundamentais. Abordaremos também o relatório de 1940 e o de 1942 como 

forma de demonstrar se existiu uma continuidade ou uma ruptura das diretrizes 

iniciais.  

Na apresentação do relatório de 1939, o Interventor relatou a situação 

econômica do Estado de Pernambuco quando assumiu o governo em dezembro de 

1937, afirmando ter encontrado a seguinte situação: déficit orçamentário, dívida 

flutuante, crise de autoridade, fuga de capitais, pauperismo e depressão econômica 

profunda. Agamenon Magalhães afirmou que diante daquele quadro foi necessário 

adotar um plano de recuperação econômica e social. Seguindo, relatou ter 
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alcançado logo no primeiro ano o equilíbrio orçamentário e que organizou a 

administração140. 

Sua capacidade de organizar e “colocar” as coisas em seus devidos lugares no 

Estado criou, segundo o Interventor, um ambiente de confiança o que possibilitou a 

criação do caminho da restauração. Esse caminho reuniu as diferentes classes 

sociais solidarizadas com o esforço do governo e atendeu seu apelo para unir-se em 

torno de seus empreendimentos da ordem econômica e social141. 

Notamos a intenção do Interventor em demonstrar a aceitação da sociedade à 

sua pessoa e ao projeto estadonovista.  Agamenon procurou demonstrar que o 

Estado de Pernambuco aderiu rapidamente aos princípios defendidos e não apenas 

aderiu de forma passiva, mas as diferentes classes uniram-se harmoniosamente 

para realizar a transformações e criar o Estado Novo.  

Após a apresentação inicial relatou a situação econômica do Estado de 

Pernambuco explicando o pauperismo, ou seja, as causas da pobreza extrema da 

população no Estado. Para Agamenon Magalhães o pauperismo em Pernambuco 

era resultado de um desequilíbrio entre as populações, que se concentravam no 

litoral e capital, nos parques industriais do açúcar e de tecidos. Enquanto isso, as 

populações do interior tornavam-se cada vez mais raras e dispersas, abandonando 

a cultura dos cereais e a pecuária.  Além desses fatores destacou que a oferta 

excessiva de mão-de-obra era ocasionada pelo êxodo rural. O combate ao êxodo 

rural foi um dos nortes da política de Agamenon Magalhães na tentativa de frear o 

crescimento populacional do Recife e ao mesmo tempo estimular a agricultura e 

pecuária no interior142. 

Logo em seguida, apresentou a política econômica do Estado, cujo foco era o 

corporativismo. Visto que as monoculturas da cana-de-açúcar e do algodão 

limitavam a produção de outras culturas, considerava ser fundamental agrupar 

pequenos agricultores em cooperativas, não para combater a monocultura, mas sim, 

para aglutinar os pequenos agricultores sob os auspícios governamentais. 

Considerava que caberia o governo auxiliá-los na melhoria de sua produção, bem 

como educá-los (a eles e às suas famílias) nos princípios do novo regime143.  
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Devemos considerar que no período entre guerras o corporativismo foi 

apresentado como o modelo para a reconstrução da ordem nas sociedades liberais, 

tensionadas pelos conflitos sociais decorrentes dos processos de modernização. Ele  

organizaria as sociedades em categorias integradas a um todo solidário,  extirpando 

os confrontos políticos e classistas, favorecendo a instauração de relações sociais 

solidárias, sob a tutela de Estados autoritários, tutores das sociedades, capazes de 

impor-lhes direção e de lutar contra os particularismos. Defendia-se que apenas o 

exercício da autoridade permitiria a restauração da disciplina, da obediência e da 

hierarquia no interior das sociedades corrompidas pelas influências estrangeiras. 

Sob a tutela de regimes fortes, as lutas de classe seriam extintas e a justiça social 

seria alcançada144.  

O discurso do Estado Novo brasileiro baseava-se num corporativismo no qual 

cada elemento, cada grupo social tinha seu lugar, sem luta, mas sim com 

concordância entre as classes, organização política classificada por Eric Hobsbawm 

como “estatismo orgânico”, segundo o qual  

“(...) a terrível perspectiva da luta de classes era mantida a 
distância pela aceitação voluntária de uma hierarquia social, 
pelo reconhecimento de cada grupo social ou “estamento” tinha 
seu papel a desempenhar numa sociedade orgânica composta 
por todos, e deveria ser reconhecido  como uma entidade 
coletiva”145.  

 

No item referente à política social do governo, Agamenon afirmou que, 

paralelamente à política econômica, desenvolveu-se uma intensa ação social no 

Estado, a partir da qual foi criada uma consciência coletiva nova, procurando 

valorizar o homem, como poder econômico e como ser moral146.  

O que identificamos é sua tentativa de demonstrar que não houve resistência a 

implantação da Interventoria.  Agamenon procurou, ao longo de seu relatório, 

destacar o entusiasmo da população de Pernambuco com o novo regime. Tais 

ações não são exclusivas da Interventoria em Pernambuco, sabemos que o Estado 

Novo ao longo de seus oito anos utilizou de diversas estratégias para mostrar a sua 

aceitação, dentre as quais, práticas educativas. 

                                                           
144

Cf: BEIRED, José Luís Bendicho. Sob o Signo da Nova Ordem: intelectuais autoritários no Brasil 
e na Argentina (1914-1945). São Paulo: Loyola, 1999. 
145

 HOBSBAWN, Eric J. Era dos Extremos:  o breve século XX (1914-1991). São Paulo: Companhia 
das Letras, 1995, p. 117. 
146

 PERNAMBUCO, op. cit.,  1939 p 2. 



68 
 

 
 

Em seguida, no seu relatório, Agamenon elencou as diferentes práticas 

realizadas em distintas esferas de seu governo como: política econômica, política 

social, finanças do Estado, pecuária, cooperativismo, educação, assistência social, 

saúde publica e justiça147; no relatório de 1940 foi acrescentado o item de segurança 

pública. Ao discutir as finanças do Estado, destacou suas ações como fundamentais 

para modificar o quadro econômico do Estado148.  

O último item do relatório foi à discrição da situação dos municípios, na qual 

ressaltou que aquela instância administrativa era a base da economia, da 

administração e da política nacional. O Município, na sua compreensão, constituía-

se como elemento central de toda boa organização. Por isso, o Estado Novo 

estabeleceu que os chefes dos poderes executivos municipais fossem nomeados 

pelo governo do Estado.  Deste modo, seguindo as diretrizes nacionais, os prefeitos 

foram escolhidos pelo próprio interventor. Agamenon Magalhães procurou 

demonstrar em seu relatório estar seguindo os encaminhamentos de Getúlio Vargas. 

Ele afirmou que seu governo definia-se em duas atitudes: autoridade e trabalho149.  

O relatório de 1939 e o de 1940 apresentam basicamente a mesma estrutura. 

O capítulo destinado à área de educação iniciou-se com a apresentação das 

diretrizes educacionais seguidas pelo Estado; em seguida elencou a organização do 

ensino, dividido em formação moral, formação social (cooperativas e escotismo), 

formação física, pré-orientação profissional, higiene mental nas escolas primárias; 

ensino profissional organizado em ensino industrial, ensino rural e ensino doméstico. 

Neste mesmo item, apresentou o Seminário Pedagógico, curso de férias, biblioteca 

do Departamento de Educação e a Revista de Educação; seguido dos prédios 

escolares e material pedagógico, Ginásio Pernambucano, Casa dos estudantes de 

Pernambuco, Biblioteca Pública, museu e serviço de defesa do patrimônio histórico, 

das paisagens e dos trechos150 característicos do Estado151.  

Agamenon Magalhães, afirmou, no relatório de 1939, que a escola devia 

possuir a priori um conteúdo espiritual e moral, além de servir como instrumento de 

formação social. O ensino deveria ser fundamentado nas tradições nacionalistas e 
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cristãs. Antes da alfabetização, o documento afirmava que cabia a escola  ensinar 

porque, para que e o que há de ler, ou seja, direcionar o aprendizados do alunado 

eliminado aquilo que era nocivo a criação desse “novo” homem para o trabalho, era 

crucial formar o “caráter” dos alunos. A pedagogia tinha como função, segundo o 

relatório, passar o conceito total do Bom e da Verdade da religião, aspectos que 

deviam nortear o novo ensino. Seguindo os princípios defendidos pelo regime 

estadonovista a escola devia ser embasada na espiritualidade, respeito à família, 

amor a Pátria ao trabalho e as tradições católicas. Horta ao discutir as relações entre 

educação e ordem política autoritária a partir da análise da Era Vargas – 1930-1945 

– nos esclareceu que o regime estadonovista procurou utilizara Igreja como 

instrumento de legitimação política e inculcação ideológica. Como percebemos nas 

afirmativas do relatório citado, Agamenon buscou demonstrar que a política 

educacional pernambucana estava fundamentada no cristianismo afirmando que na 

religião, a pedagogia se complementava e se aperfeiçoava; a perfeita educação, 

seria, portanto, religiosa152.  

 Segundo o relatório de 1939, a partir dessa concepção de mundo defendida 

pelo regime, foi instaurado o ensino profissional em Pernambuco, o qual devia ser 

divido dividido em: Ensino Industrial, Ensino Rural e o Ensino Doméstico. Cada uma 

dessas modalidades visava formar o novo brasileiro segundo as premissas 

nacionalistas do Estado Novo, além de defender que cada um ocupasse seu “local 

social”, fator crucial para a instauração da ordem desejada153.  

O documento afirmou que foi criado um ambiente profissional para colocar as 

crianças em contato com as realidades das profissões, com ênfase na agricultura e 

na construção civil. Por meio da prática, apresentavam-se aos alunos as técnicas 

desses campos de atuação profissional. Na documentação analisada identificamos 

que a proposta de ensino era pautado mais no aprendizado das técnicas da 

construção civil154.  

Para execução do programa, em Pernambuco, no caso relativo à 

profissionalização, caberia o professor expor aos alunos o valor das profissões como 

meio de subsistência e combate à ociosidade e ao vício. Além disso, devia mostrar a 
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aplicação concreta e abstrata dos conhecimentos adquiridos sobre as diferentes 

profissões, simultaneamente, por meio de exposição de desenhos, de modelagem, 

das construções, declamação, palestras155. Devemos lembrar que estava em voga 

nesse período o Taylorismo, com sua teoria de Organização Racional do Trabalho, a 

qual pregava a necessidade da sistematização metódica do espaço do trabalho, 

bem como a necessidade em combater a vadiagem do trabalhador. 

Assim, defendia-se na Interventoria em Pernambuco, que não bastava apenas 

formar trabalhadores, mas sim aqueles que trabalhassem bem. Os bons 

trabalhadores surgiriam com o renascimento das corporações de classe e com o 

ensino profissional, o qual se constituía como a maior necessidade do País. 

Compreendendo, segundo Magalhães, o alcance dessa problemática, o governo 

estadual mantinha duas escolas profissionais, a masculina e a feminina, na capital 

do Estado. Foram transformados em institutos profissionais os estabelecimentos 

para menores abandonados e “deliquentes”, e promoveu-se a elaboração de um 

plano de ensino profissional a ser executado com a colaboração dos 

estabelecimentos industriais156. 

Agamenon Magalhães157 informou que, em 1938, o governo reuniu no Palácio 

das Princesas, sede do governo estadual de Pernambuco, os industriais do Estado  

para expor o plano de oficinas-escolas, organizado pelo professor Rodolfo Fuchs158.  

Além disso, o governo teria ofertado benefícios às indústrias que organizassem uma 

oficina-escola – contudo, não elencou quais foram. A primeira oficina-escola foi 

instalada na Fábrica Tigre159. Foram inscritos vinte alunos. Eles recebiam aulas 

práticas, ministradas pelos mestres das oficinas –entenda-se instrutor – todos os 

dias úteis, exceto nas quintas-feiras, dia em que eram dadas as aulas teóricas por 

um professor da Escola Profissional Masculina.  

Segundo o Interventor, a Superintendência da Great-Western – companhia 

inglesa dona da  malha ferroviária de Pernambuco no período – providenciou  a 

instalação de uma oficina-escola, em Jaboatão. A Estrada de Ferro Central de 
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 Idem. p 37 
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 MAGALHÃES, op. cit, 1939, 37 
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Idem.p 37-38. 
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 O professor Rodolfo Fuchs integrava a equipe do Ministério da Educação e Saúde. Ele era ligado 
profissionalmente ao ensino industrial e teve participação ativa nas diversas comissões, grupos de 
trabalho e outras atividades de assessoria ao ministério para esses assuntos. 
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 Após inúmeras tentativas de descobrirmos qual era essa indústria, sua localização e produção não 
tivemos sucesso em nossa busca. Cf: SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, op. cit.  
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Pernambuco inaugurou um trecho ligando Recife a Jaboatão em 1885; em 1892 a 

empresa montou oficinas na segunda cidade, em 1901 a Estrada de Ferro passou a 

pertencer a Great-Western160.  

Liliana Garcia161 estudou a organização do trabalho nas estratégias 

disciplinarizadoras e na consequente reação dos ferroviários das oficinas da 

Companhia Paulista de Estrada de Ferro (CPEF), localizada na cidade de Rio Claro, 

estado de São Paulo, nas décadas de 1930 e 1940. Seu objetivo foi analisar a vida 

operária, tomando como referencial de análise a implantação a CPEF, já no final da 

década de 1920, mais precisamente em 1928, fundada sob os auspícios dos 

métodos de racionalização baseados nos princípios tayloristas de organização do 

trabalho.  

A partir dos depoimentos dos ferroviários, a autora, reconstruiu a organização 

do trabalho nas oficinas, tendo sempre em vista a visão daqueles que vivenciaram 

tais mudanças e alterações.  Ao explicar as vivências nas oficinas demonstrou o 

processo de entrada de funcionários da companhia: o modo mais frequente era 

através do Curso de Ferroviário dos Empregadores da CPEF: a “escolinha da 

paulista”. O curso foi dado em colaboração com a Escola Profissional Secundária 

Masculina de Rio Claro, fundada em 1935. Constituía-se de parte teórica – 

português, matemática, desenho, e a parte pratica ministrada na própria oficina. As 

primeiras experiências com a escola profissionalizante foram realizadas pela 

Companhia Sorocabana, por volta de 1930. Dando início a um sistema de 

preparação do pessoal ferroviário, com uma escola dentro da oficina162. 

Através da pesquisa de Garcia percebemos que já no início da década de 1930 

o modelo propagado por Agamenon como “novo” e revolucionário já era uma prática 

nas indústrias de São Paulo. Provavelmente, o grupo responsável pela política 

pedagógica do governo em Pernambuco percebeu a demanda, ou mesmo foi 

procurado por aqueles  industriais para realizar, em Pernambuco, as práticas tão 

elogiadas nos outros estados brasileiros.  
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Cf: RESENDE, Antônio Paulo; MIRANDA, Lívia Izabel Bezerra de. Jaboatão do Guararapes: 
multiplicidades e trajetórias, memórias e imagens. IV Seminário de História e do Urbanismo. 2006  
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 GARCIA, Liliana Bueno dos Reis. Rio Claro e as Oficinas da Companhia Paulista de Estrada 
de Ferro: Trabalho e Vida Operária - 1930-1940. Campinas, 1992. Tese. Departamento de História. 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Universidade Estadual de Campinas, 
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O plano que foi executado era o construído por Rodolfo Fuchs segundo o qual, 

em documento elaborado ainda em 1935, o ensino industrial deveria ser obrigatório 

para todos, de forma tal que fosse eliminada de vez a "idiossincrasia do trabalho 

manual, industrial e agrícola". O sistema proposto pensava em unir a escola primária 

com uma Escola Profissional Elementar. Além desta, propunha a criação de escolas 

profissionais de nível médio, normal (para a formação de professores e mestres) e 

tudo culminaria com a Universidade do Trabalho. Todo este sistema de ensino 

deveria estar vinculado à exigência de diplomas para o exercício do trabalho 

profissional em todos os níveis, de modo tal que a passagem pelo ensino industrial 

se tornasse inevitável e obrigatória163. 

Não tivemos acesso as fontes nas quais se especificassem o funcionamento 

das oficinas-escola em Pernambuco, todavia, acreditamos que sua formulação devia 

ser muito parecida com as realizadas em São Paulo, até porque ambos os governos 

eram administrados por interventores escolhidos por Getúlio Vargas a fim de colocar 

em prática os projeto de um regime o qual defendia a necessidade de 

harmonização, homogeneização e equiparação das práticas.  

Uma de suas ações mais emblemáticas neste sentido foi a queima das 

bandeiras estaduais, realizada em 19 de novembro de 1937, ato simbólico, no qual 

demonstrava a intenção do governo em destacar um Estado uno e indivisível. Além 

da centralização política, o discurso estadonovista apresentava-se como a solução 

do problema do regionalismo desagregador. O Estado Novo deveria cuidar da 

“unidade territorial”. A constituição de um Estado Nacional e centralizado era vista 

como condição preliminar para a criação da unidade nacional,  tarefa do governo 

central e não de partidos, grupos ou facções que alimentavam conflitos regionais e 

individuais164. 

Nas orientações indicadas no relatório da Interventoria em Pernambuco do ano 

de 1939, especificava-se o funcionamento das oficinas-escolas propostas. Os alunos 

deveriam passar 40 horas (5 dias) semanais ocupados em trabalhos de 

aprendizagem ou produção industrial e dedicarem 8 horas aos estudos teóricos. 

Com uma carga horária maior de aulas práticas pretendia-se, segundo o documento, 

formar um melhor profissional165.  
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 Os alunos só podiam ser admitidos a partir dos 14 anos completos e deviam 

provar possuir o ensino primário completo. A primeira exigência derivava-se da 

legislação trabalhista e a outra em consequência do novo sistema e ensino, para 

não se correr o risco de torna-se um curso de alfabetização dos trabalhadores da 

indústria166. Argumentava-se que, ao aceitar aprendizes analfabetos poder-se-ia não 

alcançar o objetivo dessa oficina-escola, torna-se um curso profissional. Sua 

finalidade era formar mão-de-obra para as próprias indústrias que ofereciam o curso 

e, entre seus critérios, a posse do diploma de ensino primário, naquele momento, 

limitava substancialmente o público a qual se destinava. A aprendizagem devia ser 

“metódica e completa”. A primeira dessas condições dizia a respeito, sobretudo, ao 

mestre ou instrutor e a outra ao professor167.   

O objetivo era um processo de formação profissional. O aprendiz devia ser 

colaborador na produção da oficina e por isso deveria receber uma remuneração 

modesta, a qual lhe assegurasse, ao menos, o custeio das despesas de vestiário e 

do transporte168. Foram estabelecidos como critérios para a admissão nas oficinas-

escola os seguintes: ter idade mínima de 14 anos completos e máxima de 16 anos 

incompletos; possuir curso primário completo ou, como título de exceção, aprovação 

no 3º ano primário. Tais condições deviam ser comprovadas com certidão de 

nascimento e boletim de promoção, respectivamente. Os candidatos deviam, ainda, 

ser submetidos a uma série de testes, para selecionar aqueles que possuíssem mais 

inclinação para o ofício de ajustador (serralheiro-mecânico). Os candidatos, antes de 

serem submetidos aos testes, precisavam passar por um exame médico e seriam 

vacinados aqueles que não possuíssem o respectivo atestado169. 

Ao lermos as especificações, percebemos que o curso profissional era 

direcionado a uma área, ou seja, era fundamental para o Estado de Pernambuco, 

naquele momento formar serralheiros-mecânicos. Desta forma, pressupomos a 

necessidade desse profissional para a industrialização que se iniciava. Esse 

profissional é à base de uma industrial. São eles que, a partir da utilização de 

técnicas e meios manuais e mecanizados, fabricam, reparam, conservam, montam e 

ajustam peças e componentes de maquinas, motores e outros equipamentos.  
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 Idem. p 39. 
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Das diversas modalidades de ensino profissional, só o industrial recebeu maior 

destaque do Ministério da Educação e Saúde durante esse período. No ato da 

matrícula o candidato precisava ser acompanhado pelos pais para ser apresentado  

à organização do curso, conhecer os deveres dos aprendizes e a colaboração170que 

os pais deveriam prestar à escola, para, segundo Agamenon Magalhães, o ensino 

ser realmente proveitoso. Aos pais era importante informar que caso seu filho 

faltasse quatro vezes às aulas teóricas, ou deixasse de comparecer três dias 

consecutivos sem justificação ao trabalho, ou ainda, ter mais de 30 faltas em 

conjunto, durante o ano, seria desligado do curso171. 

Os testes para a seleção dos aprendizes para a oficina-escola, como ajustador 

– serralheiro mecânico eram divididos em quatro etapas. Em primeiro lugar era 

realizado um teste de inteligência172. Em seguida, realizava-se o teste de memória 

visual, no qual o professor mostrava, durante um minuto, aos candidatos um 

contorno desenhado com traço preto sobre fundo claro, e depois de tê-los ocupado 

com outro assunto durante cinco minutos, fazê-los reproduzir da memória, o 

contorno referido. Depois deste era necessário dobrar uma alça de arame, de 

acordo, com o contorno desenhado que havia sido exposto aos candidatos e, para 

isso, cada um recebia um pedaço de arame de 10 centímetros e um alicate de bico 

redondo. No fim de 4 minutos recolhia-se a prova173.  

Por fim, a quarta etapa consistia em virar um pedaço de folha de flandres. Os 

candidatos recebiam um pedaço de folha de flandres com 10 centímetros de 

comprimento por 1m de largura; um pedaço de arame grosso de 1/8 de diâmetro, 

com 15 centímetros de comprimento e um martelo. Eles tinham que virar a folha em 

forma de tubo ao final de 10 minutos.  

Caberia ao encarregado da aplicação dos testes explicar como se executavam 

os testes.  A turma de candidatos devia contar com, no máximo, dez candidatos. O 

julgamento era relativo e serviria para selecionar os mais hábeis. Devia evitar-se 

produzir no candidato a impressão de que as provas estavam sendo cronometradas. 
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o documento não especifica que colaboração era esta, mas como não cita nenhum tipo de 
pagamento ou ajuda de custos dos pais a escola acreditamos que se trata do acompanhamento das 
atividades dos alunos e seu comprometimento com o curso.   
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 MAGALHÃES, op. cit., 1939, p 41 
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As aulas teóricas eram de cálculo profissional, linguagem escrita e falada, 

tecnologia, desenho, instruções cívicas, ensino religioso e ginástica. No cálculo 

profissional eram estudados, através de exemplos concretos das atividades na 

oficina, as operações de aritmética indispensáveis à formação do operário almejado. 

O estudo da língua seria essencialmente prático, visando antes, corrigir vícios de 

linguagem, redação defeituosa, do que aprofundar noções gramaticais. O desenho 

teria que iniciar-se por exemplos de desenhos geométricos, entrelaçando-se com as 

noções ministradas nas aulas de cálculo. O objetivo principal era preparar o 

aprendiz, o mais depressa possível, para a compreensão do sistema de projeções 

ortogonais174. 

Para um melhor aprendizado, o professor deveria utilizar acontecimentos 

cotidianos nas aulas de civismo e educação moral as quais deviam contar com um 

ensino pautado na necessidade do aluno posicionar-se diante das manifestações da 

vida nacional. Sobretudo, a partir do ensino de educação política, no sentido de 

ensinar a importância de viver a sua vida dentro dos interesses da nacionalidade175. 

Além disso, cabia o instrutor das oficinas-escola zelar com muito rigor para que 

os aprendizes se habituassem à máxima pontualidade; disciplina e obediência; 

asseio e ordem individuais; limpeza e ordem nas ferramentas, na oficina, no 

vestuário, etc; espírito de camaradagem; e senso de responsabilidade. Os alunos, 

depois de concluírem o curso, estagiariam na oficina-escola para aprimorar seus 

aprendizados e auxiliar no fabrico da indústria176. 

Devemos considerar que essa organização do ensino industrial ocorreu no 

mesmo período, no qual foi implantada uma ampla legislação trabalhista, 

previdenciária e sindical, a qual pretendia reordenar o mercado de trabalho, 

possibilitando a implementação de um projeto político de nação e de 

desenvolvimento econômico, baseado na industrialização. Assim, Gomes explica a 

adesão dos trabalhadores a essa política do regime varguista através da existência 

de uma “dupla lógica”. Por um lado esta adesão podia ser explicada pela lógica 

material, ou seja, os interesses nos benefícios trazidos pelos direitos trabalhistas e, 

por outro  podia ser compreendida por uma lógica simbólica de formação e 

mobilização de identidade. 
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Não pretendemos entrar nesse debate, nem tão pouco nos aprofundar na 

recepção dos trabalhadores diante das investidas educacionais do governo de 

Agamenon Magalhães. Nossa intenção nessa pesquisa foi demonstrar como o 

Estado Novo em Pernambuco, a semelhança do que ocorreu em outros estados do 

país, concebeu um projeto político-pedagógico, o qual possuía como norte uma 

educação voltada para o trabalho, e quais seus objetivos nesse período de 

emergência da industrialização do Brasil. 

Em âmbito nacional, defendia-se que o sistema educacional deveria 

corresponder à divisão econômico-social do trabalho.  A educação devia servir ao 

desenvolvimento de habilidades e mentalidades de acordo com os diversos papéis 

atribuídos às diversas classes ou categorias sociais. A educação deveria estar, 

antes de tudo, a serviço da nação177.  

 

2.4. A Pré-Orientação Profissional: a educação para o trabalho no ensino 

primário. 

 

 Antes do ensino profissional, propriamente dito, foi instituída uma modalidade 

intitulada Pré-Orientação Profissional, composta por uma disciplina anterior ao início 

da educação profissional, ministrada nos cinco anos da Educação Primária. O 

regime defendia que não era sua finalidade ensinar ofícios, nem provocar a vocação 

do educando, a qual em regra surgia, segundo os programas de ensino primário, 

após o curso primário. O objetivo não era preparar profissionais, mas despertar nas 

crianças o amor pela profissão. Cabia a essa fase da escolarização mostrar aos 

alunos a dignidade do trabalho, fosse ele manual ou industrial. A intenção era 

despertar uma mentalidade profissional nos alunos, das cidades e do campo178.  

Em 1938 foi lançado o primeiro programa de educação primária da 

Interventoria, o qual foi organizado por uma comissão de professores nomeada pelo 

então Secretário do Interior, Arnóbio Tenório.  

Na  apresentação do Programa, Nilo Pereira, Diretor do Departamento de 

Educação, nos informou que os programas de ensino obedeciam uma orientação 

nacionalista e cristã, tendo como foco direcionar o ensino as tendências do Estado 
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 PERNAMBUCO. Secretário do Interior. Departamento de Educação. Programas de Educação 
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Novo, proporcionando ao aluno uma escola de civismo e de valorização do homem, 

para servir a Deus e a Nação179. Nesse programa encontramos a criação da cadeira 

de Trabalhos Manuais, a qual foi transformada, em 1941, na cadeira de Pré-

orientação profissional.  

Contudo, antes de explicarmos esse processo, se faz necessário descrever 

esse programa e como já encontramos nele uma orientação da política-pedagógica 

do governo para a disciplinalização do trabalho, a qual apresenta-se tanto nos 

obejtivos das cadeiras ensinadas, como no próprio conteúdo. Encontramos nas 

diferentes cadeiras do ensino primário referências a assuntos relacionados ao 

mundo do trabalho, seja explicitamente com aqueles referentes a necessidade de 

ensinar-se ao aluno a sua importâcia, seja naqueles que possibilitariam uma maior 

eficiência da atividade exercida. 

Destacaremos nessa análise os objetivos, as orientações e os conteúdos  

relacionados a disciplinalização do trabalhor. Devemos ressaltar que esse programa 

direcionava-se ao ensino primário, ou seja, à educação das crianças.  

Logo após a apresentação do diretor do Departamento de Educação foram   

apresentadas as cadeiras, com seus objetivos, orientações e conteúdos que 

deveriam ser ministrados nos cinco anos no ensino primário, o qual dividia-se  em: 

ano preliminar ou classe preliminar180, 1º ano, 2º ano, 3º ano e 4º ano.  

A primeira cadeira descrita foi a de Iniciação ao Estudo da Sociedade e 

Educação Moral e Cívica, cujo  objetivo era transmitir ao educando a ideia de 

família, de sociedade, de pátria e de humanidade, como conjuntos humanos, cujos 

membros se acham ligados por vínculos espirituais comuns. Tratava-se de criar  no 

aluno a crença em Deus, que deveria ser amado e adorado e despertar o sentimento 

de solidariedade humana, fazendo realçar a prática do bem, o respeito mútuo e a 

dignidade pessoal. Esse sentimento era de base para a formação do caráter do 

aluno, devendo ser reforçado pela prática de virtudes essenciais, de iniciativa, de 

coragem e de perseverança, pelo hábito do trabalho e pelo sentimento de 
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 PERNAMBUCO. Secretário do Interior. Departamento de Educação. Programas de Educação 
Primária. Recife: Imprensa Oficial, 1938, p 4, APEJE, Recife- PE. 
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chamado de ano preliminar, contudo, no Programa Primário de 1937, ou seja, anterior ao governo de 
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Primária. Recife: Imprensa Oficial, 1937, APEJE, Recife- PE. O Ensino Primário corresponde, mais 
ou menos, ao atual Fundamental I, do 1º ao 5º ano, com alunos dos 7 aos 11 anos de idade.  
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responsabilidade diante da vida. O ambiente escolar era visto como o local propicio 

para aquisição de costumes de sociedade, pelos hábitos de polidez e de 

solidariedade, que deviam ser criados entre os alunos, aos quais se transmitia o 

conhecimento das instituições sociais e políticas, das leis, do governo, de ordem e 

de disciplina181. 

Identificamos na apresentação da primeira matéria argumentos em defesa da 

criação de hábitos, vistos pelo regime, como fundamentais para disciplinar as 

crianças para o mundo do trabalho. Elas deviam ser educadas de modo que 

aprendessem a respeitar a autoridade de seus superiores, a ordem e a disciplina.  

Os criadores do programa de ensino partilhavam da certeza de que a escola era o 

local favorável para formação do caráter dos alunos. Pretendia-se ensinar desde 

cedo as crianças os hábitos pessoais, sociais e coletivos adequados e desejados 

pelo regime.  

Nessa cadeira o ensino de geografia política era associado ao de história e ao 

de moral e civismo. Nas orientações, destacou-se que os professores deviam iniciar 

os estudos a partir dos conhecimentos prévios dos alunos, ampliando-os de forma 

que, ao final do ciclo do ensino primário, eles tivessem noção exata de sua posição 

no meio em que viviam, da situação deste no conjunto nacional, bem como da 

posição do país no continente e no mundo182.  

Entre as orientações, indicava-se ao professor realizar excursões em fábricas, 

estabelecimentos comerciais e repartições de estatísticas.  A partir da observação 

desses locais, ensinava-se a importância dos meios de transporte, a necessidade de 

aumentar a produção, alargar o comércio e fomentar as indústrias. 

O aprendizado cívico devia ser praticado nas várias oportunidades que a vida 

escolar oferecia para a formação, aspirações e responsabilidade comuns. Feito sob 

esse caráter prático, ele constituía o meio mais seguro para atingir-se a educação 

cívica, formando, assim, a juventude para servir a Deus, a família, a sociedade e a 

pátria183.  

Entre os assuntos que seriam ministrados na classe preliminar encontramos: o 

respeito que precisavam ter aos seus pais, a professora e as autoridades escolares; 

seus deveres consigo mesmo, como a aplicação aos estudos, o asseio do corpo, a 
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sobriedade;  a importância dos exercícios físicos e do trabalho que tanto dignificava 

o homem; hábitos de ordem e disciplina.  No 1º ano eram ensinados: os modos de 

tratar os subordinados; a necessidade da crença em Deus e para com os seus 

semelhantes; A escola como continuação do lar e este com uma célula da 

sociedade; a ampliação de seus deveres com a descrição do valor da aplicação, 

assiduidade, coleguismo e disciplina; os institutos de ensino existentes na 

localidade, as repartições públicas, os hospitais e os estabelecimentos de caridade; 

indústrias locais mais importantes; ideia de Governo, o governo do lar, da escola e 

do município; o nome do prefeito, do governador do Estado e do chefe da Nação; 

respeito às autoridades e aos superiores.  

No 2º ano ensinavam-se os males dos jogos de azar e das diversões 

prejudiciais à saúde, as vantagens da economia e desvantagem de excessos de 

qualquer natureza, o comércio, a indústria e a população do munícipio e sua história, 

os deveres do homem na sociedade fundamentados na solidariedade e fraternidade.  

No 3º ano, seus conhecimentos eram ampliados com o ensino do comércio, da 

produção e da indústria de Pernambuco; os primeiros engenhos; a história de 

Pernambuco; população e desenvolvimento da região e Pernambuco como Estado 

da República do Brasil, seu desenvolvimento cultural, político e comercial. Por fim, 

no 4º ano, aprendiam a História do Brasil. 

A  cadeira seguinte apresentada Programa foi a de Iniciação ao Estudo da 

Natureza e Educação Higiênica. Segundo o documento, seus objetivos eram 

proporcionar a criança um conhecimento elementar, porém geral, do ambiente no 

qual viviam e das causas dos fenômenos mais importantes da natureza. Além disso, 

objetiva  levar à criança a aquisição de hábitos higiênicos, dando-lhe, juntamente 

com meios de defesa de certos males, os recursos para o seu fortalecimento 

orgânico184.   

Na classe preliminar os alunos deviam aprender: como era feito o pão, o seu 

local de fabricação e as profissões relativas à sua produção. Como era produzida a 

manteiga. O açúcar, sua produção e as profissões necessárias nas usinas, suas 

propriedades alimentícias; horário das refeições; higiene bucal; como eram 

produzidos seus materiais pessoais– vestuário e objetos escolares185.  
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No 1º ano: jogos e brincadeiras ao ar livre; exercícios; uso da bússola; como 

medir o tempo; a construção de um filtro para limpeza da água contaminada.   No 2º 

ano os assuntos abordados deveriam ser relacionados à geografia física186 e 

ciências naturais. Já no 3º ano os conteúdos deveriam estar  relacionados ao estudo 

dos produtos produzidos nas diferentes regiões do Estado e profissionais ligados a 

construção do saneamento básico. Ao final desse ciclo, no 4º ano, os alunos 

aprenderiam, entre outros assuntos, as riquezas naturais do Brasil e as zonas de 

produção econômica do país. 

Em seguida, apresenta-se a matéria Iniciação a Matemática. É interessante 

notar que ao final do ciclo primário esperava-se que o aluno fosse capaz de produzir, 

no 4º ano (por volta dos 11 anos),  um orçamemento doméstico, interpretar e 

comparar quadros relativos a assuntos de produção agrícola, industrial, econômicos. 

O ensino de matemática era pautado na instrução das operações matémáticas 

básicas, as quais permitiriam o aluno ao final do ciclo realizar as atividades 

esperadas187. 

Na programa de Português (Meios de Expressão), afirmou-se que o 

aprendizado dos meios de expressão nos diferentes anos da escola primária tinha 

por objetivo oferecer ao aluno possibilidades de associar sentenças e palavras 

escritas aos significados das mesmas; habituá-los a articular, com clareza e 

precisão, as palavras lidas, para que sobressaissem as palavras sem utilizar gestos 

desordenados e impróprios e ainda respirar corretamente; desenvolver o 

vocabulario;  formar o hábito da boa leitura como fonte de informação e recreação 

intelectual; favorecer, por meio do aprendizado do desenho e dos trabalhos 

manuais, o desenvolvimento harmônico das atividades; levá-los pelo trabalho em 

cooperação a compreender as vantagens do esforço conjugado188.  

Em seguida descreveu-se o programa de Música e o Plano de Educação 

Física. O ensino de Música nas escolas primárias, praticado sob a forma de Canto 

Orfeônico – Canto e Coral -  tinha como finalidade despertar nas crianças as noçoes 

de: ordem, disciplina, cooperação e solidariedade. Sua prática era entendida pelo 

articuladores do programa, sob a direção de Nilo Pereira, como meio de levar ao 

aluno a educar sua respiração, fonação, dicção e audição e unia, ainda, o fator 

                                                           
186

 Idem. 
187

Cf:  PERNAMBUCO, 1938: p.19. 
188

 Idem. p. 21-30. 



81 
 

 
 

recreativo e educativo. Deveria ser ensinada aulas de música – teoricas e práticas – 

em todos os anos do ensino primário189.   

O Plano de Educação Física especifou que essa aula seria, sobretudo, 

higiênica e tinha como finalidade desenvolver as funções a ao mesmo tempo educar 

a coordenação nervosa do educando ensinando-o a disciplina dos movimentos, 

criando hábitos os quais melhor se adaptassem a serem aplicados em suas vidas 

diárias. De forma recreativa levaria, assim, a um completo desenvolvimento orgânico 

da criança190.  

O último programa apresentado foi o de Trabalhos Manuais. Argumentava-se 

que através da disciplinalização do corpo, o aluno fixava as disciplinas escolares. O 

professor, ministrando esse ensino, devia incutir no espirito do aluno o valor do 

trabalho e o respeito ao trabalho manual. O programa foi divido em classes para sua 

melhor sistematização. Esperava-se que o professor levasse a criança não apenas a 

fazer o trabalho a tempo, mas de fazê-lo o mais perfeito possivel, para melhor 

colaborar na sociedade, “incutindo-se, assim, o senso  de responsabilidade e o 

espirito cooperativista”191. 

Seus conteúdos foram divididos no que deveriam ser ministrados aos meninos 

e meninas, e os exclusivos a cada sexo. Seria ensinado aos alunos os trabalhos 

com madeira, arame e vime. As alunas aprenderiam atividades relacionadas ao 

corte e costura. Em comum aprenderiam a  confeccionar embrulhos de presentes, o 

aproveitamento de diferentes tipos de papéis na produção albúns, porta-retratos e 

porta jarros, pinturas em vidro, barro e madeira, decoração em couro e madeira. 

No programa de 1939 identificamos uma mudança em sua apresentação. Ao 

invés de ser apresentado pelo Diretor do Departamento de Educação, destacou-se, 

na sua primeira página, os objetivos da Pré-orientação Profissional. Todavia, a 

nomeclatura da cadeira de Trabalhos Manuais permeneceu a mesma192. Só 

encontramos a transformação dessa matéria para Pré-orientação Profissional nos 

programas para o curso primário de 1945, entretanto, devemos esclarecer que não 

foram encontrados nos arquivos pesquisados os  programas de 1940 a 1944.   
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Em 1942, o relatório governamental afirmou que o ensino primário e 

profissional eram obrigações dos municípios e do Estado. Apontou que o governo da 

Interventoria, percebendo essas modalidades de ensino como cruciais para o 

desenvolvimento de Pernambuco, fez uma “revolução” no ensino primário 

pernambucano, dando-lhe um novo rumo e um conteúdo profissional. Criaram-se os 

programas de pré-orientação profissional, os quais foram divididos em duas 

instâncias: uma de pequenas indústrias e a outra de plantação e criação. A parte 

agrícola –plantação e criação – ficou sob o controle dos Clubes Agrícolas, a respeito 

dos quais falaremos mais adiante193. Entretanto, como detalhado, anteriormente, 

ocorreu uma transformação das matérias. Os conteúdos e objetivos permaneceram 

basicamente os mesmos, contendo apenas alguns acréscimos nos assuntos 

referentes ao ensino rural, visto que o programa de 1938 havia informado que a 

parte de jardinagem e horticultura não havia sido contemplada por ser impraticável  

no período devido a falta de espaço e condições nas escolas locais as quais ainda, 

segundo o documento, não estavam de acordo com o esperado194.  

Os estudos eram realizados através de exercícios práticos no ambiente escolar 

ou em visitas às fabricas. Caberia ao professor levar seus pupilos aos locais nos 

quais estavam sendo realizadas as obras dos novos prédios para destacar como 

eram construídos. Enquanto atividades escolares deveriam ser feitas pequenas 

construções na área externa da escola ou nas salas de aula. Assim, aprenderiam 

todas as etapas da construção civil e, dependendo do ambiente escolar, seriam 

utilizados os mais diversos materiais195. 

Encontramos no Fundo da Interventoria um manuscrito intitulado “O 

desenvolvimento educacional de Pernambuco sob a Administração do Interventor 

Agamenon Magalhães196”. Todas as folhas avulsas estavam em papel timbrado do 

Departamento Estadual de Impressa e Propaganda e sua estrutura demonstra que 

se tratava de mais um relatório do governo. Observamos nele uma alusão às 

diferentes estratégias educacionais praticadas no período estadonovista em 

Pernambuco. 
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Esse documento fez referência à Pré-Orientação Profissional destacando que o 

Interventor Agamenon Magalhães criou um novo sentido a essa prática, a qual era 

concebida não apenas como forma de possibilitar o aprendizado profissional aos 

alunos, mas também como meio de educar e “incutir” nas crianças o sentimento de 

amor ao trabalho a partir da criação de orientação e estímulo as vocações dos 

alunos197.  

Percebemos que os princípios defendidos em relação a uma instrução para o 

trabalho no início do governo continuava presente nesse período. Sabemos que a 

partir de 1942, com a entrada do Brasil na Segunda Guerra, ocorreram mudanças 

em algumas práticas sociais defendidas, contudo, a importância do uso da educação 

para estimular a profissionalização das crianças continuou198. 

Karl Schurster, defendeu, em 2008, sua dissertação com o objetivo de entender 

como o regime agamenonista, através da imprensa, montou o aparato 

propagandístico em tempos de guerra, o qual foi enunciado pelo autor de 

“propaganda de guerra”. Seu recorte espacial foi o envolvimento do Brasil, e do 

Recife em particular, na Segunda Guerra Mundial199.   

Esse estudo nos evidenciou novas oportunidades explicativas para a 

compreensão do Estado Novo, especialmente no que tange a Interventoria de 

Agamenon Magalhães, elencando a vertente da propaganda política e suas 

implicações sociais em períodos de conflito. Seu recorte temporal foi de 1942 a 

1945, compreendendo um trecho do Estado Novo em Pernambuco pouco estudado. 

Schurster enfatizou que aquele momento foi crucial para uma mudança na postura 

estatal. O Recife não vivenciou as batalhas de guerra, entretanto, o autor nos fez 

perceber as implicações sentidas na cidade, visto que se reorganizou uma política 

antes, pensada para criar um cidadão trabalhador e disciplinarizado para o Estado, e 

“a política em tempos de guerra foi um rearranjo que tinha como função tentar 

manter o status quo do governo e garantir a soberania do país frente às potências 

do Eixo”200. Naquele momento construiu-se a propaganda que transformou o soldado 
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 CF: PERNAMBUCO, Realizações do Estado Novo em Pernambuco. Recife: Imprensa Oficial, 
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num herói, tendo como norte a manutenção da população unida e coesa em prol do 

Estado. 

Artigos e chamadas sobre a batalha da produção se tornaram constantes no de 

correr da segunda metade do ano de 1942 até o fim da guerra. “Trabalhar era a 

palavra de ordem do presidente Vargas”, por isso ensinar a população a economizar 

e a empreender maior esforço no labor era necessário para lograr os objetivos do 

Estado. As instituições estatais deveriam passar para a população que todas as 

atividades do país deveriam se concentrar num fim único: a defesa do país. 

Muito embora tenhamos aprendido com a pesquisa em tela, nos programas de 

ensino de 1945 ainda encontramos a defesa da orientação dos alunos para o 

trabalho, nos diversos modelos e atividades propostos aos diferentes anos 

escolares, como modo de fixar o aprendizado nos alunos. Todos os programas 

referiam-se a essencialidade da formação do povo brasileiro para o progresso do 

país e traziam referências claras ao papel desempenhado pelo operário em sua 

construção, bem como, destacavam o Estado Novo como período limiar nesse 

processo de harmonização entre os industriais e a classe operária201.  

A cadeira de Pré-Orientação profissional permaneceu nos programas e na sua 

apresentação defendia-se que era basilar despertar “pouco a pouco a inclinação 

para esta ou aquela atividade”; “que oferecer a criança um ambiente real” de 

aprendizagem da prática do trabalho era fundamental para seu estímulo e ânimo. 

Além desses cursos para os alunos, identificamos, em 1944, a criação de um curso 

Prático Pré-Orientação Profissional para as professoras, mas encontramos uma 

divergência de informações sobre a realização deste. 

Segundo o documento de 1944, esse curso foi criado através da portaria 260, 

de 9 de junho de 1941,  na capital e no interior do estado, para todas as professoras 

efetivas da disciplina de Trabalhos Manuais. Esse teria durado um ano e teve como 

objetivo divulgar entre os docentes as novas orientações. Contudo, ao lermos a 

referida portaria, identificamos que o curso foi direcionado a todas as professoras da 

disciplina Trabalhos Manuais do interior, para orientá-las segundo o novo 

direcionamento do programa de ensino rural. Como argumento para o curso ser 

dirigido apenas às professoras do interior, o documento informou que os trabalhos 

na capital já estavam regularizados. As aulas seriam ministradas por professoras da 
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capital na Escola Rural Alberto Torres, localizada no bairro de Tejipió (subúrbio do 

Recife) no período de 1 a 30 de julho do referido ano e o curso seria  dirigido pelo 

Departamento de Educação, o qual ficou responsável pela elaboração de seu 

horário, planos de aula e dos trabalhos202. Acreditamos que nesse período, de algum 

modo, o corpo docente das escolas públicas do interior do estado não respondeu às 

iniciativas do projeto político-pedagógico como se esperava, daí a criação deste 

curso direcionado àquele público203.  

O decreto nº 714, de 1 de abril de 1942,  instituiu um novo Curso de Pré-

Orientação Profissional  para as professoras tanto da capital, como do interior, com 

duração de seis meses. Contudo, determinou que só pudesse ministrar a cadeira de 

Pré-Orientação Profissional, nas escolas primárias, as professoras que possuíssem 

o certificado de conclusão desse curso. Além disso, estabeleceu que, para os cargos 

de diretoras das escolas rurais e grupos escolares rurais, teriam preferência às 

professoras que tivessem feito aquele curso204. 

O curso funcionaria também na Escola Rural Alberto Torres e a responsável 

seria a diretora da escola. Ele dividiu-se em cinco seções de aulas práticas, 

seguindo o programa de ensino primário. Podiam se inscrever professoras da rede 

estadual, bem como as recém-formadas da Escola Normal ou de estabelecimentos 

equiparados. A seleção seria realizada a partir de uma prova prática de desenho, ou 

através da demonstração, pelos professores, da aplicação desses conteúdos em 

sala de aula. As alunas aprovadas, caso integrassem o quadro da rede estadual nas 

escolas do interior, seriam afastadas da sala de aula, mantendo seu salário, tendo 

apenas descontadas as gratificações. Esse curso destinado aos professores, 

provavelmente, surgiu após a implantação da cadeira de Pré-Orientação 

Profissional.  Era necessário formar os docentes para ministrar a cadeira formulada, 

segundo os princípios defendidos205.  
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Como nos lembra  Feitas e Biccas206, nesse período no Brasil constituiu-se um 

sistema pedagógico completo, tendo “o trabalho” como ideal educativo. Segundo a 

documentação estudada foi criado, em Pernambuco um ambiente escolar  para 

colocar as crianças em contato com as realidades das profissões, com ênfase na 

agricultura e na construção civil. Por meio da prática, apresentavam-se aos alunos 

as técnicas desses campos de atuação profissional. 

É sabido que Estado Novo defendeu diversas políticas direcionadas à 

disciplinarização do trabalho. Existe uma historiografia que o caracterizou como um 

governo trabalhista, assim, temos a “Invenção do trabalhismo”. Nessa perspectiva, 

estruturou-se no Brasil, nesse período, uma ideologia política de valorização do 

trabalho. Ora essa, sabemos que o primeiro cargo de Agamenon Magalhães no 

governo getulista foi o de Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, de 1934 a 

1937.  Não iremos nessa dissertação nos prolongar sobre seu papel nesse 

ministério e sua relação com a política trabalhista, contudo, o panorama apresentado 

mostra um Agamenon Magalhães relacionado à ordenação do trabalho e à defesa 

da instrução como forma de erradicar os males sociais.  

 Era interesse da Interventoria em Pernambuco, seguindo os princípios 

defendidos pelo regime estadonovista, forjar um sentimento de identidade nacional, 

condição essencial para o fortalecimento do Estado nacional. Para isso, investiu em 

determinadas políticas de educação.  Eram enormes as esperanças postas na 

educação por meio do trabalho nas primeiras décadas do século XX; e diferentes 

grupos esperavam, cada qual à sua maneira, que o Ministério da Educação 

desempenhasse um papel central na formação profissional, moral e política da 

população brasileira, e na constituição do próprio Estado nacional.  
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3. O HOMEM RURAL E O SERTANEJO: OS FORJADORES DA NACIONALIDADE 

BRASILEIRA 

 

 

         “No meu pé de serra”  

 

Lá no meu pé de serra 

Deixei ficar meu coração 

Ai, que saudades tenho 

Eu vou voltar pro meu sertão 

No meu roçado trabalhava todo dia 

Mas no meu rancho tinha tudo o que queria 

Lá se dançava quase toda quinta-feira 

Sanfona não faltava e tome xote a noite inteira 

O xote é bom 

De se dançar 

A gente gruda na cabocla sem soltar 

Um passo lá 

Um outro cá 

Enquanto o fole tá tocando, 

tá gemendo, tá chorando, 

Tá fungando, reclamando sem parar”207.  

 

 

A letra da música em epígrafe é de autoria do principal parceiro musical 

daquele considerado o criador da “música nordestina”: Luiz Gonzaga, ganhador 

desta alcunha na década de 1940.  

Conforme aprendemos com Albuquerque Júnior, a região nordeste nesta 

mesma ocasião, começou a ser construída (porque até então ela não existia) tanto 

como uma realidade geográfica, quanto como uma experiência sentimental. Neste 
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processo de construção atuaram as famílias tradicionais “nordestinas” (expressão 

também criada neste processo) e seus descendentes, os quais sofreram inúmeras 

perdas políticas e materiais desde os fins do século XIX. E também atuaram 

milhares de homens pobres, muitos camponeses, obrigados a imigrarem em direção 

ao Sudeste (“inventado” também nesta mesma época), notadamente, São Paulo e 

Rio de Janeiro, em busca de empregos, de uma oportunidade de vida, sobretudo, no 

parque industrial que, a partir da Primeira Guerra, se desenvolveu 

aceleradamente208.  

Estes camponeses deixaram um espaço em crise econômica, cujas atividades 

tradicionais não conseguiam acompanhar o ritmo de desenvolvimento de produções 

concorrentes, tanto do exterior, quanto de outras regiões do país. Deixaram uma 

região com graves problemas climáticos e mantenedor de relações sociais e de 

poder inibidoras das suas possibilidades de ascensão social ou de melhoria das 

suas condições materiais de vida e trabalho209. 

Para os homens pobres, a imigração adquiriu, muitas vezes, um caráter 

libertador: a fuga de uma situação de mando insuportável, de uma exploração 

econômica violenta. O Sudeste tornava-se, principalmente, a partir da década de 

1940, a miragem de uma vida melhor para aqueles homens pobres, os quais, desde 

a década anterior, se encantavam com os programas no rádio que, além de 

entretenimento, era utilizado pelo governo como um veículo de comunicação 

potencialmente 210 capaz de produzir a integração nacional. E naquele contexto, no 

qual a preocupação com o Nacional e com o Popular passou a redefinir grande parte 

da produção cultural e artística veiculada no país, as músicas produzida para e pelas 

camadas populares adquiriram significativa importância, como ocorreu com a letra 

em epígrafe.211. 

A sensibilidade nacionalista, com toda a estrutura de poder que a sustentava, 

investiu na promoção da mudança do gosto das camadas populares, de parte das 

elites e classe média. Emergiu, naquela ocasião, um novo conceito de belo no qual 

era valorizado a produção do “nacional e popular”. Investiu-se numa música que 

remetesse à identidade nacional e ao “povo”, buscando nas práticas populares sua 
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matéria-prima. Naquele processo, coube às músicas populares e eruditas, 

divulgarem as noções de civismo, fé, trabalho, fidelidade, hierarquia: noções 

imprescindíveis à “construção de uma nação civilizada”212.   

E foi nesse contexto que surgiu Luiz Gonzaga como a voz que representava 

aquela identidade regional em formação. Ele assumiu a identidade de “voz do 

Nordeste”, o qual queria fazer chegar ao Sudeste, lócus do governo, sua realidade. 

Condizente “com a visão populista que dominava a política brasileira naquele 

momento e muito próximo da visão tradicional da política da região, Gonzaga, se 

colocou como o intermediário entre o “povo do Nordeste” e o Estado”. O Estado, por 

sua vez, pretendia demonstrar que desejava saber quais eram os problemas do seu 

povo e coube  ao artista torná-los visíveis213.  

O sucesso de Luiz Gonzaga foi fruto da união de um código de gosto que 

valorizava as músicas dançantes, de natureza lúdica, e aquelas que buscavam 

atender ao consumo crescente de signos nordestinos e regionais como signos da 

nacionalidade. Seu maior sucesso ocorreu entre os imigrantes nordestinos e suas 

músicas conectavam sentimentos e valores considerados fundamentais aos 

nordestinos: a saudade do lugar de origem (como marca de valorização da 

identidade cultural dos imigrantes), com a humildade/medo da vida em grandes 

cidades, somadas ao orgulho de estarem enfrentando os desafios da vida ancorados 

em valores tradicionais como a religiosidade e a importância dos laços familiares214.  

A política de massas produziu, nos termos de Capelato, a busca de uma 

identidade nacional coletiva a qual, por sua vez, gerou uma nova forma de 

sensibilidade política. Em qualquer regime, a propaganda política pode ser 

estratégia para o exercício do poder, mas, nos regimes de tendência totalitária, ela 

adquiriu uma força muito maior, porque o Estado, graças ao monopólio dos meios de 

comunicação, exerceu uma censura rigorosa sobre o conjunto das informações a as 

manipulava. A imposição de novas formas de identidade constitui um dos 

elementos-chave na construção dos imaginários políticos215. 

 Os meios de comunicação e da produção cultural com sentido educativo, 

juntamente, com a educação em si mesma foram vistos como veículos privilegiados 

à introdução de novos valores e modelagem das condutas. O regime varguista 
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colocou os meios de comunicação, os veículos de expressão cultural e as 

instituições educacionais sob seu controle e valeu-se desses instrumentos para 

transformar a identidade nacional de caráter individualista em identidade nacional 

coletiva, considerada elemento constitutivo primordial da política de massas 

introduzidas no período216.  

A partir da apresentação da tese defendida em 1921, por Agamenon Sérgio de 

Godoy Magalhães, ao Ginásio Pernambucano no concurso para a Cátedra de 

Geografia, destacaremos os elementos que ele convocava como essenciais para a 

transformação do nordeste brasileiro. Nota-se que a ideias defendidas nesse 

período fizeram parte da politica educacional de seu governo quando, anos mais 

tarde, foi interventor de Vargas em Pernambuco. Alguns princípios defendidos pelo 

Interventor para o projeto-pedagógico de Pernambuco foram formulados nessa tese.  

Magalhães217 utilizou em sua tese, “O Nordeste brasileiro”, fundamentos 

geográficos para legitimar a região como crucial para o desenvolvimento do Brasil. 

Sua tese afirmou que as condições econômicas do Brasil, estavam cada vez mais 

precárias devido ao êxodo rural.  Desta forma, defendeu que apenas a partir de 

melhorias no meio rural, proporcionadas pela comunicação, proteção social e 

higiene, o governo poderia fomentar melhores possibilidades de trabalho e 

produção. Sua defesa do sertão não era apenas uma questão de melhoria étnica-

social, mas uma exigência ao desenvolvimento econômico do país218. 

O nacionalismo brasileiro, de caráter sociológico positivista, forneceu 

instrumentos para explicar e apontar soluções para os problemas de natureza 

racial/étnica e de ordem material relacionada ao desenvolvimento econômico. Nas 

palavras de Capelato, nos anos 30, as teses raciais foram associadas a uma 

tentativa de “recuperação” do homem do campo que se dirigia para a cidade, em 

virtude do grande êxodo rural ocorrido no período219. 

Diante da diminuição do fluxo imigratório europeu na década de 1920, o 

homem do campo foi transformado em força produtiva de modo a contribuir para o 

progresso. No discurso nacionalista, ele emergiu “na figura do caboclo, sertanejo, 
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jeca-tatu, caiçara, caipira, variantes da imagem do elemento rural. Tal elemento, até 

então depreciado, passou a ser visto como cerne e vigor da raça”220.  

Noutra direção idealizou-se o campo/natureza como “um paraíso” de “pureza e 

harmonia”, em contraposição ao “inferno urbano”. No Brasil, o campo se opunha ao 

litoral, mostrado como o lugar da exploração capitalista estrangeira e seus aliados 

nacionais, as oligarquias agrárias, as quais, desde o início da colonização, 

exploraram as riquezas da terra brasileira, impedindo sua prosperidade.  

O nacionalismo estadonovista enfatizava as características da comunidade 

brasileira forjadas num tempo de longa duração. A história subordinava-se à índole 

original do povo/nação e, nessa perspectiva, o passado estava contido no presente 

visto como desdobramento de uma vocação, sempre em voga, porque constitutiva 

do caráter nacional221. 

A questão que se colocava nesse período referia-se à ideia de nação 

incompleta. A completude da nação brasileira dependia de vários fatores: 

caldeamento étnico, integração territorial, centralização do poder político, 

reconhecimento da autoridade estatal em todos os cantos do país, comunhão 

cultural e religiosa do povo. Os intelectuais envolvidos com o novo regime 

propunham-se “completar a nacionalidade” e “forjar a identidade nacional coletiva”.   

Na avaliação de Beired foi construída, ao longo de décadas, uma tradição 

brasileira de reflexão acerca do passado cujos pressupostos permearam as 

interpretações históricas dos intelectuais da direita nacionalista. A reflexão sobre a 

história constituía uma intervenção a qual propunha um diagnóstico, uma terapia 

para as questões nacionais. “Interpretar” o Brasil significava dominar a dinâmica de 

seu desenvolvimento histórico de modo tal que o Estado pudesse conduzir esse 

processo na direção da unidade e da soberania nacional222. Os três atributos – 

índole pacífica, anseio de unidade nacional e bravura do povo – expressavam sua 

especificidade em relação a outras nações latino-americanas.  

Na década de 1930, a miscigenação passou a ser vista como um fator positivo. 

Os intelectuais do Estado Novo anteviam o futuro da nacionalidade com otimismo, 

no que se referia à solução da questão étnica.  
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Ângela de Castro, analisando o conteúdo da revista Cultura Politica, mostrou o 

lugar da história na construção do discurso estadonovista e qual a história do Brasil 

se rescreveu naquele momento. Num quadro de 261 articulistas, a autora identificou 

23 ligados ao campo de história, dentre os quais: Câmara Cascudo, Basílio de 

Magalhães, Hélio Viana, Gilberto Freyre, Nelson Werneck Sodré, Severino Sombra e 

Vicente Tapajós223.  

Agamenon Magalhães, em sua tese, nos apresentou um Nordeste divido em 

três espaços: o litoral, a caatinga e o sertão.  Quanto à sua formação populacional, 

afirmou que o homem nordestino era “a reserva sólida e valorosa da 

nacionalidade”224. Destacou diferenças físicas e comportamentais do “homem 

nordestino” de acordo com a sua presença nas diferentes partes do território. Para o 

autor, os homens do litoral e agreste tinham características parecidas: baixos, 

morenos, de olhos e cabelos pretos, cabeça e nariz às vezes ligeiramente 

achatados, ombros largos, andar vagaroso, gestos lentos, vozes arrastadas. E o 

sertanejo, na sua compreensão, possuía características e qualidades que o 

aproximavam dos europeus. Segundo Agamenon, os sertanejos seriam de linhas 

mais corretas, altos, menos morenos, de cabelos castanhos às vezes arruivados, 

olhos pardos e não raro azuis. Mais robustos e musculosos, possuíam uma 

sobriedade e coragem admiráveis225.   

Ao explicar o povoamento do sertão destacou que ele “radicou um núcleo de 

população forte, tenaz e vibrante, elaboradora da nacionalidade brasileira”226. Não 

devemos esquecer que o próprio provinha dessa região: nasceu em 5 de novembro 

de 1894, em Serra Talhada, sertão pernambucano. Pressupõe-se que, no momento 

no qual destacava as características do “sertanejo”, estivesse se apresentando.  

Agamenon, como vários estudiosos do inicio do século XX, acreditava na 

existência de raças e considerava o europeu como a “raça” superior. Aquele foi um 

período de alerta contra o que se acreditava ser “o perigo da mestiçagem”, contra o 

qual muitos defendiam a necessidade do “embraquecimento” do Brasil. Mas, 

também foi o período no qual intelectuais, como Gilberto Freyre, apresentaram a  

mestiçagem brasileira como algo positivo, formadora da nação, da nossa 
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“democracia racial”227. No primeiro grupo temos autores como Afonso Celso, Silvio 

Romero e Cassiano Ricardo. No segundo, além de Freyre, encontramos Manoel 

Bonfim.  

Mas, como já dissemos, Agamenon Magalhães nos apresentou o português 

como elemento étnico superior. Sua análise recaiu numa problematização de seu 

papel na colonização do litoral: como no início da colonização Portugal não teria 

dado a devida importância a seu povoamento, os primeiros a chegarem foram os 

degredados políticos. Esse grupo que colonizou nosso litoral o fez de modo 

desorientado, tumultuado e anárquico. Apenas a partir do século XVIII, quando 

declinou o prestigio de Portugal no contexto internacional, foi que ocorreu uma 

imigração voluntária. Nesse momento, segunda sua perspectiva, vieram para o 

Brasil numerosas famílias, as quais representavam legitimamente a “raça” 

portuguesa228. 

O negro ficou no litoral como elemento dominante nos trabalhos da colônia. 

Entrava em cena o “selvagem da África”. Para Agamenon, a diferença fundamental 

entre os “selvagens” africanos e os autóctones da América era a autoridade do 

Cacique. Ele descreveu o africano como “inteiramente absorvidos pela autoridade 

dos chefes das tribos, que os tinham como escravos, dos quais dispunham” ao seu 

interesse. Já o indígena não era habituado à autoridade do chefe da tribo e essa só 

se impunha na guerra. De acordo com as suas palavras “o selvagem da América 

fora das guerrilhas era um livre, enquanto que o da África era um oprimido” 229. 

Desde sua origem, na compreensão de Agamenon, o “negro” teria sido 

condicionado à opressão e desta situação resultaram a sua subserviência  e a 

altivez do indígena americano. Essas duas “raças inferiores” se “fundiram” com a 

“superior”, o português. Duas castas claramente definidas: o senhor e o escravo 

constituíram a população brasileira nordestina até a abolição. O mestiço seria um 

tipo instável, cujas influências hereditárias das “raças” das quais se originou não 

estavam definidas. Contudo, a lei de seleção natural expungiria, através dos 

cruzamentos, os vícios das “raças” em fusão, corrigindo, aperfeiçoando, 

modificando, adaptando. Desta forma, para Magalhães, a adaptação seria a lei 
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fundamental da etnologia moderna. Não haveria “raças fortes”, mas “raças 

contingentes ao clima”: “A hereditariedade fixa, mas a adaptação modifica”230.  

Magalhães defendia que o mestiço seria modificado através da instrução, a 

qual o levaria para um desenvolvimento econômico orientado. O meio físico poderia 

ser transformado a partir do homem.  O “negro”, com suas qualidades de resistência 

e trabalho, unindo-se ao “índio” altivo, independente– esses adaptados às condições 

físicas do meio –, juntamente com o “português” destemido, condicionado com o 

improviso e desconhecido, produziu um tipo selecionado, o brasileiro. Para 

Agamenon a seleção natural permitiu que prevalecessem as características da etnia 

mais numerosa que, no Brasil seria, segundo o mesmo, a branca, a europeia. As 

condições físicas e geográficas do Nordeste imprimiram nessas três etnias 

diferenças acentuadas231. 

Além disso, argumentou que, no Nordeste, encontravam-se dois habitats 

distintos. O primeiro era o litoral, com suas matas exuberantes, cortadas por rios. 

Nessa região fixou-se o “negro” e colono (diga-se português), na cultura da cana, 

criando um tipo rural característico, o matuto.  Ele discordou daqueles que 

caracterizavam o “matuto” como indolente, preguiçoso e descuidado – Agamenon 

Magalhães em sua tese discordou do sociólogo francês Gustave Le Bon sua teoria 

sobre a incapacidade “civilizatória” das “raças inferiores”232. Para Agamenon, foram 

eles, os que cooperaram no progresso da região, trabalharam nas fábricas, dirigiram 

as locomotivas e lavraram a terra. Foram eles que elevaram os “banguês” às usinas, 

trabalhando em seu moderno maquinário.  A indolência indígena havia sido 

superada pela resistência negra, ou seja, a herança genética foi modifica pelas 

necessidades econômicas da região. Como já foi dito, sua tese defendia que a 
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seleção eliminava, pela adaptação, os caracteres inferiores das “raças” em 

“fusão”233.  

O outro habitat era o sertão, cujas condições físicas não permitiram o 

desenvolvimento agrícola. Agamenon considerava o sertão um habitat ríspido, com 

pouco contato com litoral, sem meios de comunicação, nem meios fáceis de 

transportes. Naquele ambiente surgiu um “tipo étnico vigoroso”: 

“É o sertanejo, o homem heroico, flagelado pelas fatalidades 
climáticas e sociais que nos longínquos rincões adustos, 
obscuros e grandes, resiste à natureza ingrata, retemperando 
as energias da nossa raça histórica, em formação”234.   

 

Seria o sertanejo–, elemento resultante do cruzamento do colono com o 

indígena–, o cerne da nacionalidade brasileira: quase imune à mistura com os 

africanos, sem o desequilíbrio biológico do mestiço do litoral, era, enfim, um tipo 

étnico definido. Possuía a resistência e adaptação ao meio do índio e audácia do 

colono. Essas duas tendências se completaram e se equilibraram no sertanejo235. 

Mas, o grande problema do sertão, segundo Agamenon, era a falta de 

instrução. Acusava-se os sertanejos de retrógados, todavia, Agamenon 

argumentava que eles não podiam fazer mais no meio no qual viviam: “O que lhe 

falta é a instrução que os governos não proporcionam”236. Faltavam escolas tanto 

para as crianças quanto para adultos. Em sua compreensão, era fundamental para a 

transformação do Brasil a criação de escolas em todo interior, não só nas cidades 

como nos povoados, distritos e fazendas. Então, o sertanejo não seria um 

retrogrado. Seu poder de assimilação era surpreendente. Era acessível a todas as 

iniciativas de melhorias e progresso, mas o sei meio precisar ser modificado para 

que todas as suas potencialidades se realizassem.  

Defendeu que a década de 1920, no sertão Pernambuco, houve uma 

transformação com a construção de estradas de rodagem e os trens a vapor, os 

quais “fumegavam nas caatingas sem fim”. Eram notórias as mudanças no mundo 

dos sertanejos, os quais, por sua vez, facilmente adaptavam-se aos modernos 

métodos de trabalho. Mas, apenas os poderes públicos poderiam realizar as obras 
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necessárias para mudarem o sertão. Era necessário o uso do conhecimento técnico 

e poder financeiro para construir os grandes açudes, a canalizar rios, construir 

barragens e outros empreendimentos fundamentais para a modificação das 

características físicas ruins da região.  Assim, cabia ao governo aquele trabalho, o 

qual era, acima de tudo, segundo seu argumento, uma questão patriótica. 

Considerava que caso fossem levadas as linhas férreas àquela região, ela seria o 

Brasil do futuro237. 

Magalhães considerou que a falta de cultura, de instrução e o ambiente  hostil 

favoreceu o aparecimento de algumas “anomalias” como o cangaço e o fanatismo 

religioso. Aqueles eventos, na sua análise, apenas poderiam ser combatidos pela 

diminuição das distâncias e com o aumento da instrução.  

Além destes argumentos, Magalhães afirmou que as condições econômicas do 

Brasil, estavam cada vez mais precárias devido ao êxodo rural.  Desta forma, 

defendeu que, apenas a partir de melhorias no meio rural, proporcionadas pela 

comunicação, proteção social e higiene, o governo poderia fomentar, na região, 

melhores possibilidades de trabalho e produção. Sua defesa do sertão não era 

apenas uma questão de melhoria étnica-social, mas uma exigência ao 

desenvolvimento econômico do país. 

Através da análise dessa tese, consideramos que Agamenon Magalhães 

elegeu como fundamental para o desenvolvimento do Brasil a criação de escolas no 

sertão nordestino, além da criação de uma rede de transportes. Tais defesas foram 

implementadas em sua política educacional, enquanto Interventor Federal (1937-

1945). Seu governo teve como um de seus princípios formadores a constituição de 

uma educação direcionada ao homem sertanejo.  

 

 

3.1 O ruralismo pedagógico: clubes agrícolas e missões ruralistas 

 

Embora se evidencie desde as primeiras décadas do século XX uma 

preocupação de intelectuais ligados à educação com a escolarização da zona rural, 

foi a partir da década de 1930 que esta se disseminou entre os setores 
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governamentais, tendo em vista fixar o homem no campo. Conforme explicou 

Bezerra Neto: 

“(...) o termo ruralismo pedagógico foi cunhado para definir uma 
proposta de educação do trabalhador rural que tinha como 
fundamento básico a ideia de fixação do homem no campo por 
meio da pedagogia. Ou seja, um grupo de intelectuais, 
pedagogos ou livre-pensadores defendia que deveria haver 
uma pedagogia que ajudasse a fixar o homem no campo, ou 
que, pelo menos, dificultasse, quando não impedisse, sua 
saída desse habitat, considerado natural para as populações 
que o habitaram ao longo de muito tempo”238. 

 

Nas primeiras décadas republicanas a difusão do ensino primário nas zonas 

rurais enfrentou diversos problemas de natureza pedagógica e administrativa, como 

a falta de provimento de professores para as escolas criadas, a precariedade dos 

locais de funcionamento das escolas, as condições de organização das escolas 

isoladas, a baixa frequência dos alunos e o abandono escolar, devido ao trabalho 

nas lavouras239. 

No projeto político autoritário getulista, a educação rural ocupou um lugar 

estratégico para  a esperada modernização da sociedade brasileira.  Nesse sentido 

Prado240, identificou o ruralismo pedagógico no Estado Novo, enquanto produto 

ideológico dos grupos e indivíduos que estavam em postos governamentais e/ou 

representados, que tinham interesses direta ou indiretamente relacionados com o 

desenvolvimento rural. Ou seja, as questões educacionais encontravam-se 

entrelaçadas com as de cunho econômico, podendo resumir esse debate à defesa 

de uma escola adaptada à zona rural.  

A crítica dos ruralistas pedagógicos girava em torno de três elementos: o 

professor, o método de ensino e o currículo. Segundo os ruralistas, os professores 

deveriam ministrar conteúdos que possibilitassem a melhoria de vida do homem no 

campo, além de barrar o êxodo rural. Desta forma, o discurso ruralista relacionava o 
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papel da educação com preocupações relativas a outros campos, como os da 

política demográfica, da segurança nacional e da colonização interna e possuía 

papel de destaque nas pretensões do Estado Novo241. 

Ao analisarmos o Estado Novo em Pernambuco identificamos que o debate 

sobre o ruralismo pedagógico possuía, também, papel de destaque nas políticas 

educacionais da Interventoria. Assim, encontramos no 3º Volume da Revista de 

Educação um artigo da Professora Maria do Carmo Ramos Pinto Ribeiro, então 

diretora do Departamento de Educação, intitulado “O Movimento Ruralista em 

Pernambuco”, o qual descreve uma apresentação exposta no Ministério da 

Agricultura, pela referida professora, na I Conferência Nacional da Educação, em 

novembro de 1941242.  

A Revista da Educação era editada pelo governo de Agamenon Magalhães sob 

a direção do professor Rui Belo, Diretor da Escola Normal, sendo lançada em 1940. 

Ela tinha como objetivo, segundo o governo que a produzia, estimular os estudos 

dos problemas da educação e difundir o ensinamento da ciência e da verdadeira 

filosofia. Contou com oito volumes ao total, de 1940 a 1946. Tratava-se de uma 

revista semestral e tinha como corpo redacional o diretor do Departamento de 

Educação, os professores do Ginásio Pernambucano e da Escola Normal, e os 

diretores da Biblioteca Pública e Museu do Estado, das Escolas Profissionais 

Masculina e Feminina e da Escola Rural243. 

Para a professora Maria do Carmo, em Pernambuco, a questão da fixação do 

homem rural no campo era objeto de preocupação do Interventor e recebia atenção 

especial. Com o objetivo de fixá-lo ao seu habitat, havia sido iniciado, pelo 

Interventor, o movimento ruralista do ensino que “tudo promete de animador, de 

positivo, de integral”. Como explicado anteriormente, tais princípios tinham sido 

defendidos por Agamenon Magalhães em 1921, por ocasião da sua tese. O uso de 

política educacional para evitar o êxodo rural foi um dos argumentos de Magalhães 

desde seu período de docência no Ginásio Pernambucano – no qual lecionou de 

1922 até 1933244.  
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O artigo da Diretora destacou que o ensino rural no estado estaria terminado 

em alguns anos. Desta forma, ao final daquele ciclo, a zona rural pernambucana 

possuiria uma educação perfeitamente ajustada a seu meio, solucionando um 

problema que era percebido não apenas em Pernambuco, mas em todo o país. Em 

consonância com o ideário do ruralismo pedagógico no período, defendeu que a 

escola rural deveria ser diferente da escola urbana, sendo ministrados 

conhecimentos diferentes, visto que as suas demandas eram diferentes. 

Argumentava que fornecer os mesmos conhecimentos às pessoas de ambos os 

meios, era permanecer em um erro das antigas formas de ensino que haviam 

prejudicado substancialmente a economia nacional245. 

A primeira escola pernambucana a ter seu programa baseado no movimento 

ruralista de ensino foi a Escola Rural Alberto Torres, em Tejipió246 e seus objetivos 

foram:  

a) Integralizar a criança no seu próprio habitat; 
b) Educar a criança incutindo-lhe:- o hábito de aprender 
fazendo, vivendo e sentido as necessidades do meio: 
- o amor à terra, que lhe assegura a alimentação com fartura e 
a alegria sadia de trabalhar pelo que é seu, pelo que lhe 
garanta um futuro feliz; 

-os conhecimentos relativos à higiene rural, economia, 
produção, civilismo, moral e religioso, 

c) Estender os seus efeitos de Centro Comum de atividades 
rurais a toda área adjacente: 
- estabelecendo um elo encorajador entre os pais, as crianças 
e o professor; 

- tornando a Escola um centro de corporativismos, onde os 
hábitos da população rural se identifiquem, modifiquem, 
aperfeiçoem e se completem; 
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- promovendo verdadeiras campanhas de fixação do homem 
rural ao campo247.  

 

Como elemento coordenador das atividades ruralistas em Pernambuco, foram 

fundados Clubes Agrícolas Escolares. A diretora explicou que Agamenon 

Magalhães, em um de seus artigos diários, afirmou que “os Clubes Agrícolas 

Escolares, poderão operar profundas modificações nas nossas condutas, 

reconciliando a sociedade com a terra, as plantas e os animais”248.  

Todos os Clubes possuíam renda decorrente da venda de produtos da horta, 

do jardim, do aviário, da colheita, etc. Entretanto, os clubes não tinham a finalidade 

de adquirir renda. Segundo os preceitos defendidos pela Interventoria, aquelas 

ações buscavam educar economicamente as crianças e facilitar a aquisição de 

materiais próprios do trabalho e ao aprendizado.  

Os Clubes tinham a finalidade de despertar nas crianças, através do incentivo a 

cultura da terra, o gosto pela agricultura, o amor à vida do campo, aproveitando as 

tendências naturais e vocacionais dos alunos.   

Deveriam ser fundados clubes em todos os Grupos Escolares que possuíssem 

área aproveitável, podendo ser criados, também, nas escolas isoladas do Estado, 

dos munícipios e nas escolas particulares. Eles promoveriam concursos, exposições 

com os produtos da sua atividade agrícola e semanas ruralistas. Além disso, seriam 

orientados por uma professora da escola na qual estivessem instalados, 

considerando-se esse serviço motivo de merecimento para promoção da professora 

em sua trajetória no magistério. Deveriam ainda, organizar as festividades do Dia do 

Milho, Dia da Árvore, o Dia da Colheita, o Dia da Saúva, semanas de combates às 

pragas e campanhas em prol das plantas produtivas do Brasil. 

No intuito de fiscalizar e orientar os trabalhos dos Clubes Agrícolas Escolares 

foram criadas as “Missões Ruralistas Escolares”, no interior do Estado. Pretendia-se, 

com essas missões, “fazer uma revolução e criar uma mística, o que vale dizer: (...) 

fazer uma revolução permanente” 249. 

As “Missões Ruralistas” tinham como finalidade promover a aproximação entre 

o mundo urbano e rural, levando diretamente ao interior as inovações pedagógicas 
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introduzidas nas escolas da capital. Elas foram iniciadas em 1941, a partir de 

determinações do Secretario do Interior.  

Entre 1941 e 1944 foram realizadas doze missões em Palmares, Jaboatão, 

Garanhuns, Limoeiro, Amaragi, Vitória do Santo Antão, Quipapá, Triunfo, Bezerros, 

Floresta, Goiana e Bom Conselho250. 

Nas comitivas das Missões Ruralistas estavam presentes  o Secretário do 

Interior, a Diretora do Departamento de Educação, o Assistente Eclesiástico, o 

Diretor Geral de Educação Física, o Diretor da Escola Técnica Profissional 

Masculina, a Orientadora Didática do Ensino Religioso, a Fiscal Geral das 

Cooperativas Escolares, o Chefe do Escoteirismo, a Diretora da Federação dos 

Clubes Agrícolas Escolares, além de professoras de agricultura, pequenas 

indústrias, orientação e pré-orientação profissional e educação física. A comitiva era 

composta também por alguns escoteiros da capital. E, como membros de honra, 

participavam o prefeito da cidade e delegado de ensino251. 

O programa das “Missões Ruralistas”, em termos gerais, era constituído por: 

reuniões com o professorado; aulas de orientação ruralista para as professoras; 

aulas práticas de avicultura, jardinagem, apicultura horticultura, pré-orientação 

profissional, pequenas indústrias e “indústrias rurais” para os alunos das escolas 

estaduais, municipais e particulares; fundação de clubes agrícolas, bibliotecas, 

museus, jornais e cooperativas escolares; círculos de pais e mestres; excursões; 

exposições agrícolas; cinema educativo; plantio de árvores comemorativas; visitas 

aos estabelecimentos de ensino; demonstrações de educação física escolar; 

inauguração de prédios e instalações agrícolas escolares252. 

Sobre as diferentes facetas da educação em Pernambuco, durante o governo 

do Interventor Federal de Agamenon Magalhães, encontramos no Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal de Pernambuco, a dissertação “O 

cinema educativo em Pernambuco durante a intervenção de Agamenon 

Magalhaes”,de Cláudio Jorge Gomes de Morais, apresentada no ano de 2002253.  
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Cláudio Jorge Gomes de Morais procurou, em sua dissertação, analisar o papel 

desempenhado pelo cinema enquanto estratégia educacional. Para ele, a política 

educacional nesse período, em Pernambuco, estava de acordo com os preceitos 

defendidos por Getúlio Vargas em âmbito nacional, o qual articulou uma pedagogia 

dos meios de comunicação em massa, utilizando o cinema, a imprensa e o rádio na 

na instituição do ideário estadonovista. Seu aparato documental foi composto por 

exemplares do jornal Folha da Manhã; os filmes Cidadão de Kane, de Orson Welles, 

Estado Unidos, de 1941 e o Triunfo da Vontade, de Leni Rieftenstahl, Alemanha, 

1935; documentos do Fundo de Interventoria de 1943 e 1944254.  

Cláudio de Morais propôs que projeto-pedagógico da Interventoria enxergava a 

utilização do cinema enquanto instrumento capaz de solucionar os problemas 

educacionais brasileiros e difundir os princípios estadonovistas. Para Gomes, 

buscava-se, a partir do cinema, difundir o conhecimento e as informações por todo o 

território brasileiro. Segundo o autor, em Pernambuco, através do Departamento de 

Educação e do Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda, criou-se, no 

bojo da modernização, um projeto pedagógico imagético que buscava integrar a 

zona rural – por meio das Missões Ruralistas - à urbana e civilizar o povo 

pernambucano255. 

Gomes afirmou que “um outro aspecto desse governante pernambucano é o 

ensino rural, que deveria ser ministrado tal como oferecido nos centros urbanos, 

sem distinções”256. O artigo diretora do Departamento da Educação de Pernambuco, 

citado anteriormente, mostrou como já era defendido pelo regime um projeto 

pedagógico diferenciado para a zona rural.   

Além disso, Gomes afirmou que o Estado Novo e o governo de Agamenon 

Magalhães “tinha como princípio a extinção do analfabetismo e o acesso à 

educação, em curto prazo”257. Ao contrário desta afirmação, sustentamos que 

Agamenon Magalhães, em seu relatório de 1939, disse que “além da missão 

alfabetizadora, e acima dela, cumpre a escola ensinar porque e o que se há de 

ler”258; Agamenon cita em seus relatórios o perigo de um alfabetização sem 

direcionamento, argumentava a necessidade da prioridade da educação sobre a 
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instrução, reconhecendo-se que ao lado e acima da alfabetização cabia a escola 

formar o caráter do aluno. A formação deste caráter almejado dependia menos dos 

métodos psicológicos, que dos princípios e ideais formadores desejados pelo novo 

regime. A pedagogia deveria ser embasada na formação de um juízo de valor e 

seria na sua união com a religião que ela se aperfeiçoaria. A nova escola devia 

fundamentar-se na devoção a Deus, no sentimento de dever, o respeito à família, o 

amor a Pátria, ao trabalho e às nossas tradições cristãs e ibéricas259. Além disso, 

não localizamos em nenhuma de nossas fontes uma citação referente o objetivo 

proposto por Gomes, sempre que citado a questão da alfabetização ela foi a partir 

dos princípios defendidos pelo regime e com condições de sua aplicação  

adequadamente. 

No Brasil, nesse momento, a expansão do ensino primário rural adquiriu um 

caráter que se sobrepôs ao combate ao analfabetismo dos anos 1920. Visava, 

sobretudo, à fixação do homem rural no campo, tornando a escola primária o lócus 

de difusão do conhecimento, com o intuito de levar a modernização à zona rural a 

partir das novas técnicas agrícolas e de educação sanitária – noções de higiene e 

combate de doenças. Associado ao projeto autoritário do regime varguista de 

modernização da sociedade brasileira, a educação rural foi vista como um meio de 

contenção do fluxo migratório, de saneamento do interior e de formação técnica260.  

Ao citar as Missões Ruralistas, Gomes defendeu uma extensão da política-

pedagógica do regime ao interior na intenção de integrar o Estado de Pernambuco, 

tendo a formação educacional como foco. Concordamos com ele a respeito do papel 

daquelas caravanas ao interior, bem como sobre a importância da exibição de filmes 

educativos como estratégia propagadora do ideário estadonovista. Contudo, 

devemos ressaltar que seus objetivos eram diferentes daqueles propostos por 

Morais: era do interesse do governo o envio de grupos de discussão ao interior para 

formar o professorado daquela região segundo o ideário defendido. O projeto, 

efetivamente, cunhou uma diferença entre a educação deseja para as zonas urbana 

e rural. 

Professora Maria do Carmo Ramos Pinto Ribeiro explicou que, ao assumir a 

direção do Departamento da Educação, em 1941, especificou ao Secretário do 
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Interior que o movimento ruralista de ensino constituía-se como o programa de sua 

preferência. O então secretário do Interior, Arnóbio Tenório, teria dito na ocasião que 

“o caminho mais seguro, embora não seja o mais curto, da Marcha para o Oeste261é 

o caminho aberto pelas mãos dos meninos”262.Ao relacionar a educação com a 

Marcha para o Oeste, Arnóbio Tenório estava em harmonia com os interesses do 

governo federal e as proposições defendidas por Agamenon Magalhães em sua 

obra “O Nordeste Brasileiro”.  O governo Vargas, em 1938, lançou uma campanha 

incentivando a interiorização do país, através da fixação do trabalhador rural no 

campo e a ida da população pobre para o interior, essa campanha foi nomeada de 

Marcha para o Oeste. O caráter politico dessa campanha evidenciou-se tanto na 

propagação da integração econômica, como pela tentativa de esvaziar as tensões 

que a mão-de-obra excedente das grandes propriedades rurais representava em 

potencial263.  

O propósito defendido pelo Estado Novo e por Agamenon, desde sua 

formação, não era apenas fixar o homem no campo, mas também “colonizar” as 

regiões interioranas do Brasil.A preocupação com interior do Brasil apresentava um 

duplo caráter: de um lado era econômica e possuía como objetivo a expansão de 

mercados e a criação destes em áreas de penetração para o  capitalismo. Por outro 

lado, visava a ocupação do solo brasileiro e a manutenção de suas fronteiras. 

Para Prado264, apesar do forte aparato ideológico com o qual o tema da 

educação rural foi cercado, a questão de fundo era de pragmatismo econômico e 

tinha múltiplas faces. O cerne da questão era a criação de uma escola destinada à 

zona rural, adaptada ao homem e ao meio no qual estava sendo inserida. O governo 

estadonovista considerava fundamental a política de reter o homem no meio rural, 

evitando a emigração. Desta forma combatia dois problemas: a escassez de mão-

de-obra no campo e o inchaço das cidades. 
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Zélia de Oliveira Gominho escreveu uma obra basilar para a compreensão do 

Recife na década de 1930 e 1940 e, por seu intermédio, podemos compreender a 

política desenvolvida por Agamenon Magalhães em todo o estado. Existia uma 

relação inexorável entre a Veneza Americana e a Mucambópolis, e não podemos 

afirmar quem estava contida em quem. Ao chegarmos ao Recife, naquele período, 

enxergávamos aquelas duas cidades, ligadas indissoluvelmente, dividindo o mesmo 

espaço, sendo ambas os  lados de uma mesma moeda. Gominho, através do estudo 

da apresentação da política criada pela Interventoria para extinguir os mocambos do 

Recife, afirmou tratar-se de uma política de higienização, a qual não se restringiu a 

capital, mas se espalhou pelos sertões pernambucanos265.  

Diferentemente do que Agamenon Magalhães defendeu em sua tese “O 

Nordeste Brasileiro”, as usinas trouxeram para as matas do “litoral” um grave 

impacto ecológico e social.  

Peter Eisenberg, em sua análise fundamentada no conceito de “modernização 

conservadora”, caracterizou a “modernização sem mudanças” ocorrida na região 

açucareira de Pernambuco, entre 1840 e 1910, a qual pode ser compreendida pelo 

desenvolvimento da indústria açucareira, sem a ocorrência de mudanças nas 

estruturas econômicas e sociais de Pernambuco. Ou seja, apesar da instalação das 

usinas ter promovido inovações tecnológicas no setor canavieiro, este processo 

excluiu os trabalhadores rurais de quaisquer benesses e favoreceu – através dos 

subsídios do estado– apenas os grandes produtores da região266.  

O Recife viveu um significativo aumento populacional na década de 1930, 

passando a população de 446.178 (incluindo Fernando de Noronha), em 1931-32, a 

550.389 habitantes, em 1939. Nas primeiras décadas do século XX, os habitantes 

dos sertões, procuravam o Recife numa tentativa de melhorar suas condições de 

vida. Segundo Gominho, estes imigrantes consideravam  

“(...)a possibilidade de trabalhar no comércio, na indústria, 
pegar no pesado nas docas, numa variedade de atividades que 
só a mais importante capital do Nordeste poderia oferecer agia 
como atrativo a essa população errante”267. 
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Segundo esta autora, repetimos, nas ações de Agamenon Magalhães, 

urbanismo e ruralismo, eram faces de uma mesma moeda. Em sua perspectiva, o 

Recife só se tornaria uma moderna cidade a partir do momento em que os 

problemas rurais fossem solucionados, em especial a questão da fixação do homem 

a terra. Nesse intuito, orientações específicas foram dirigidas aos prefeitos do 

interior. “A política do conforto, higiene, educação, alimentação e trabalho não 

deveria se limitar à capital. Por sua vez a capital deveria expressar a prosperidade 

do estado”268. 

 

3.2. Educar para e por meio do trabalho 

 

O ensino rural, no Recife, era feito na escola modelo Alberto Torres com 

aprendizado de trabalhos manuais, jardinagem, etc. Nas Escolas Reunidas de 

Beberibe e nos grupos escolares da capital, naqueles que possuíssem áreas 

suficientes, praticava-se a horticultura, jardinagem e agricultura rudimentar. Em 

todas as escolas primárias, seguindo os novos programas, as crianças recebiam 

aulas de agricultura, criação de animais, pequenas indústrias e trabalhos manuais.  

Elizabeth de Sã, em artigo apresentado no 5º Congresso Brasileiro de História 

da Educação, em 2008, ao abordar a movimentação de implantação e expansão das 

escolas graduadas em Mato Grosso, a partir da criação dos Grupos Escolares e das 

Escolas Reunidas, nos mostrou as iniciativas levadas a termo pelos governos desse 

Estado. Ao elencar as propostas sobre essa modalidade de ensino no Brasil, 

destacou sua implantação, no estado de São Paulo, em 1890. A escola graduada se 

expandiu para os demais estados, imprimindo no ensino primário a modernidade 

pedagógica pretendida: a reunião das escolas isoladas num só prédio, a 

organização dos alunos em classes homogêneas de acordo com a idade e/ou 

saberes, sob a autoridade única do professor, controlada pela figura do diretor, a 

utilização do método intuitivo, peça central dos grupos escolares e a 

monumentalidade da arquitetura escolar, símbolo do progresso. A documentação 

estudada, conforme Sã, apontou para o fato de que a implantação dos grupos 

escolares foi idealizada pelos governantes e reformadores paulistas forjando a ideia 
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de uma escola organizada e homogênea, contrária à escola isolada, a qual 

consideravam  ineficiente269.  

Nas primeiras décadas republicanas os governos do Estado de São Paulo 

investiram, consideravelmente, na expansão e modernização do ensino primário. 

Para a formação de professores foram criadas escolas normais e escolas modelo na 

Capital e no interior. Para o ensino elementar foi instalada uma rede de grupos 

escolares, considerados escolas modelares. Não obstante, a orientação geral 

dessas políticas educacionais privilegiou os núcleos urbanos em detrimento das 

zonas rurais, apesar de a grande concentração da população do Estado encontrar-

se no campo270.   

Analete Regina Schelbauer, ao estudar a institucionalização das escolas 

primárias rurais no Paraná (1930-1960), estado que até metade do século XX 

possuía grande parte  de sua população residindo na zona rural,  constatou alguns 

modelos de escolas primárias no meio rural paranaense. O grupo escolar rural foi 

um dos modelos de escola primária responsável por escolarizar a população que 

residia nessas áreas do Estado. Esse tipo de instituição foi construído com recursos 

do governo federal e obedeceram a um padrão de edificação: em alvenaria, entre 

duas a oito salas de aula, com ou sem residência para professor271. 

Esse modelo de organização escolar sofreu influências do princípio da divisão 

do trabalho, presente na revolução industrial. Suas estruturas e modalidades 

organizativas proponham-se a imprimir valores e normas de comportamentos, com a 

estatização do ensino, com a evolução de formas de organização do trabalho, com o 

desenvolvimento de uma administração escolar burocratizada, com a afirmação da 

escola como organismo social, com a definição das estruturas de poder no seu 

interior e com a evolução do currículo. As escolas graduadas foram organizadas no 

sentido de formar as crianças não só com os conhecimentos morais e científicos 
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necessários, mas também com hábitos e valores pertinentes ao mundo do 

trabalho272.  

Contudo, foi através das Escolas Reunidas que a escola graduada se expandiu 

no Mato Grosso273 e pressupomos que também tenha ocorrido o mesmo em outros 

estados,  e em Pernambuco. Aquelas escolas representavam uma economia aos 

cofres públicos, pois não exigiam a contratação de uma pessoa específica para 

assumir a função de diretor, com uma gratificação fixa; necessitavam de um número 

menor de alunos para serem instaladas; exigiam prédios escolares mais simples, 

não necessitando do investimento em grandes obras para a construção de uma 

escola-monumento, como era próprio dos grupos escolares. Tal característica, além 

de tornar as Escolas Reunidas um modelo econômico, possibilitou a sua instalação 

em qualquer localidade, permitindo rapidamente a sua expansão.  

Em 1922, haviam sido implantadas em todo o Brasil 165 Escolas Reunidas 

distribuídas em poucos estados. Os dados que dispomos informam São Paulo, com 

139 unidades; seguido pelo Paraná, com 12 unidades; Santa Catarina, com 6 

unidades; Pernambuco, com 4 unidades, Paraíba, com 3 unidades, e Pará, com 1 

unidade274.  

Em mensagem, apresentada ao Congresso Legislativo, na abertura  da 3ª 

sessão da 13ª Legislatura, em 03 de abril de 1930, o governador do Estado de 

Pernambuco, Dr. Estácio de Albuquerque Coimbra, em relação à educação e 

instrução, afirmou que estava sendo colocado em prática no estado um novo plano 

educativo, o qual era realizado, sem diferenciação, no ensino primário, normal e 

técnico-profissional.  Esse trabalho de organização e orientação do ensino nas 

palavras do governador, seguia a “sciencia pedagógica moderna”.  Em todo o 

Estado, ainda afirmava, as escolas haviam sendo orientadas por técnicos, os quais, 

na sua maioria absoluta, eram professores e diretores de Grupos Escolares275.  

Ao elencar a construção de três novos grupos escolares, o governador, 

destacou a intenção de, naquele ano ainda, inaugurar novas instituições nos bairros 
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de Recife: Beberibe, Arruda, Madalena e Capunga.  Devido a carência de recursos 

monetários e a necessidade da criação de escolas segundo o modelo desejado, o 

qual exigia prédios dentro de todas as regras pedagógicas, o governo teria 

arrendado ou comprado alguns edifícios e os adaptou. Graças a essa medida, foram 

mreduzidas as escolas isoladas, consideradas deficientes e improprias à aplicação 

dos métodos “modernos” de educação, e multiplicados os grupos escolares, em 

condições de satisfazerem às necessidades de ensino esperadas276.  

Acreditamos, visto que não encontramos outros documentos com citação da 

construção de outra escola no bairro de Beberibe, que as Escolas Reunidas de 

Beberibe, citadas por Agamenon Magalhães são a mesma  instituição anunciada por 

Estácio de Coimbra. Como já dito, a construção os Grupos Escolares requeria a 

aplicação de suntuosas somas para que estes representassem um “monumento” da 

educação.  

Um dos sinais de modernização da educação no país foi o deslocamento do 

modelo das cadeiras isoladas para modelo de grupos escolares. Essas instituições 

eram vistas no início do século XX como templos modernos de educação. Para a 

sociedade brasileira das primeiras décadas do século XX, os grupos escolares 

apresentavam superioridade organizacional e material, sendo considerados como a 

via mais eficaz para o aprimoramento do ensino primário. 

Por se tratar de espaços que concentrariam muitas pessoas, os grupos 

escolares foram pensados, tendo dentre outros objetivos, o de formar hábitos 

saudáveis, na tentativa de diminuir a proliferação de endemias. O discurso higienista 

foi incorporado em inúmeros aspectos, desde as rígidas regras para construção dos 

grupos escolares, passando pela formação de professores, pelos aspectos didático-

pedagógicos, incluindo um maior cuidado com a saúde dos escolares. Eles 

tornaram-se um símbolo integrador em relação ao que se pensava e/ou se desejava 

para a República, que havia sido instituída para regenerar, moralizar e disciplinar277. 

No interior do estado, o ensino rural se fez a partir dos Aprendizados Agrícolas 

de Santa Rosa e São Bento, subordinados a Secretaria de Agricultura; nos Institutos 

Profissionais de Garanhuns e Pacas (que, além do ensino industrial, promoviam 

também o agrícola) e; sob a orientação e fiscalização do Departamento de 
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Educação, nos seguintes colégios, de acordo com os dados de 1940: Colégio 

Regina Coeli, em Limoeiro; Nossa Senhora das Graças, em Vitória de Santo Antão; 

Sagrado Coração, em Caruaru; Santa Cristina, em Nazaré da Mata; Nossa Senhora 

de Lourdes, em Palmares; Nossa Senhora Auxiliadora, em Petrolina; Colégio Santa 

Maria, em Timbaúba. Observemos que todas estas instituições eram católicas e que 

havia uma forte ligação entre o Interventor e a igreja católica.  

A introdução do ensino religioso nas escolas brasileiras, a partir de 1931, foi 

justificada pelo então Ministro da Educação, Francisco Campos, com argumentos de 

caráter filosófico e pedagógico. Entretanto, ela teve uma significação política 

evidente: tratava-se de obter o apoio da Igreja ao novo governo oriundo da 

Revolução de 1930. O decreto de introdução do ensino religioso nas escolas teve 

igualmente uma dimensão ideológica: ao identificar “formação moral” com “educação 

religiosa” e transferir para a Igreja a responsabilidade da formação moral do cidadão, 

o Governo não apenas respondeu às exigências dos educadores católicos, que 

reclamavam para a Igreja esta tarefa, mas também se mostrou fiel à sua concepção 

autoritária, pelo estabelecimento de mais um mecanismo para reforçar a disciplina e 

a autoridade 278. 

A Igreja, mesmo reagindo à sua utilização como instrumento de mobilização 

política para fins pessoais, assumiu sua parcela de responsabilidade na formação 

moral do cidadão e na defesa dos valores do autoritarismo, em troca do apoio 

governamental para suas obras e instituições e de uma ação repressiva contra 

aqueles que se apresentavam como um possível obstáculo à sua ação.  

A política estadonovista assumiu como compromisso um restabelecimento 

físico e moral da sociedade, o qual deveria se direcionar para todos os extratos 

sociais, sem se limitar aos operários urbanos. Estado e Igreja uniram-se no sentido 

de defender a “Família” e o “Lar proletário” dos elementos de dissolução como o 

divórcio e o ateísmo. O projeto político-pedagógico assumido pela Interventoria de 

Agamenon Magalhães identificava-se com o paradigma pedagógico conservador, 

sustentado pela Igreja Católica no Brasil. Uma das estratégias de legitimação 

daquele governo recorreu à criação de um pacto entre a Igreja Católica e o Estado, 
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configurado pelo uso da educação como arma ideológica, difundindo um saber que 

representava a erradicação das ideologias indesejáveis279.  

Além da organização dos programas para as escolas rurais primárias, o 

governo, através dos decretos nº507 e 571, de julho e dezembro de 1940, fixou as 

normas e o regulamento disciplinar do Curso Normal Rural.  Além das escolas rurais, 

eram necessárias Escolas Normais para formar professores segundo os princípios 

defendidos para a Zona Rural. Não se poderia correr o risco de docentes do interior 

ensinarem conteúdos desnecessários para os estudantes.  Esses deveriam ser 

instruídos de modo que não desejassem sair de sua localidade, bem como seus 

aprendizados deviam possibilitar-lhes maior desenvoltura nas atividades no 

campo280. 

Cabia o magistério ter um tratamento diferenciado relativo ao ensino normal 

rural. Diante das propostas desencadeadas pela Marcha para o Oeste, “o ensino na 

área rural passou a ser amplamente defendido e difundido, associado à necessidade 

de orientar os alunos para o trabalho e como antídoto ao êxodo rural”281.   

Silva, ao estudar o ensino normal no Ceará apontou que o projeto de 

ruralização do ensino também ocorreu naquele estado.  A primeira Escola Normal 

Rural foi criada, em 1934, na cidade de Juazeiro e tinha como foco preparar o 

professor primário para as condições locais282. 

Seguindo as diretrizes defendidas pelo governo federal, o governo em 

Pernambuco destacou que não poderia “ficar indiferente à parte fundamental da 

renovação educativa. Era mister preparar Escolas Normais Rurais”283. Dito isto, citou 

a existência, em 1944, de 12 Escolas Normais Rurais, localizadas nos municípios 

de: Triunfo, Gravatá, Pesqueira, Vitória de Santo Antão, Timbaúba, Bom Conselho, 

Caruaru, Nazaré da Mata, Petrolina, Goiânia, Limoeiro e Palmares. O Curso Normal 

Rural foi criado pela Interventoria, em Pernambuco, com a finalidade de formar 

educadores especializados para o magistério rural primário. Ele era constituído por 
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um  Curso Secundário, com  de duração de 3 anos e um Curso Pedagógico Rural, 

com 2 anos de duração. 

O Curso Secundário deveria contar com as seguintes matérias: 

1ºano – Português; Francês; Geografia; Matemática; História da Civilização; 

Música; Canto Orfeônico e Educação Física.  

2ºano – Português; Francês; Inglês; Matemática; Geografia do Brasil; Desenho 

e Pintura; Educação Física e História do Brasil. 

3ºano – Português; Inglês; Matemática; Física; História Natural; Química; 

Desenho e Pintura e Educação Física284.  

O curso Pedagógico era composto por disciplinas lecionadas durante todo o 

ano letivo e por outras com menor duração: 

1ºano – Português; Psicologia Geral e Infantil; Metodologia Geral e Especial; 

Pré-Orientação Profissional e trabalhos domésticos; Antropologia Pedagógica; 

Agricultura Geral e Especial e Higiene Puericultura. Cadeiras de um período: horto 

jardinagem e pomisilvicultura285 

2º ano – Português; Pedagogia; Sociologia Rural e Educacional; Metodologia 

Aplicada; Agricultura e Agrologia; Pré-Orientação Profissional e Trabalhos 

Domésticos. Cadeiras de um período: Contabilidade, Administração; Cooperativas 

Rurais; Apicultura; Sericultura e Avicultura286. 

De acordo com o relatório, até o ano de 1944 haviam  sido diplomadas, nas 

Escolas Normais Rurais, mais de 460 alunas. Seguindo o percurso proposto por e 

Jorge Nagle, consideramos que alguns dos aspectos presentes nas propostas de 

ruralização do ensino, durante o Estado Novo em Pernambuco, já tinham emergido 

entre o fim do século XIX e o início do XX287.  

Partimos do pressuposto que Agamenon Magalhães e sua intelligentsia eram 

frutos da Primeira República, quiçá do Império. Tal proposição considera  que 

apesar dos forjadores da política educacional estadonovista, em Pernambuco, 

enunciarem suas práticas como novas,  podemos afirmar que não eram tão novas 

assim. A própria concepção do ensino primário rural para o desenvolvimento do 

campo e sua integração a vida econômica do estado; o ensino profissional e 
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formação das Escolas Normais sob princípios “modernos”, estas demandas já 

tinham emergido no século anterior. 

A grande novidade desse período foi, que pela  primeira vez no país, o governo 

nacional tomou para si a responsabilidade de sistematizar as práticas educativas 

primárias em todo território nacional. O Estado Novo incorporou as propostas de 

seus intelectuais na formação de seu próprio programa. A cultura política brasileira 

buscou, em vários momentos, construir o consenso entre as partes e nesse 

contexto, os professores e agentes governamentais foram também alçados à 

categoria de agentes.  A documentação estudada enfatizou uma homogeneização 

das práticas exercidas. É sabido que não houve na politica nacional mudanças 

quanto suas práticas, o que se diferenciava nos estados brasileiros eram as 

locações e os nomes das elites, mas suas práticas, seus agentes, seus modelos de 

governabilidade e estratégias, continuaram as mesmas.    

A constituição de um Estado Nacional e centralizador foi vista como condição 

preliminar para a criação da unidade nacional. A existência de um território e de um 

povo não bastava para a formação da nacionalidade, bloqueada, segundo essa 

perspectiva, pela ausência de governo. A construção da unidade nacional era tarefa 

do governo central e não de partidos, grupos ou facções que alimentavam conflitos 

regionais e individuais. A queima das bandeiras, realizada em 19 de novembro de 

1937, foi um ato simbólico, demonstrativo das intenções unificadoras e 

centralizadoras do regime varguista288.  

Além da centralização política, o discurso estadonovista apresentou-se como a 

solução do problema do regionalismo desagregador. Conforme Capelato até os 

livros didáticos de História do Brasil chamavam insistentemente a atenção para a 

questão dos “tratados e limites” e  para as “questões de fronteiras”. Eles contavam a 

trajetória passada de uma “expansão e de uma unificação”289.  

No Estado Novo, a questão da expansão e da unidade territorial tinha um 

sentido diferente em relação ao passado, tratava-se de uma política de povoamento 

e colonização de terras distantes, sobretudo, no Oeste, para solucionar um problema 

de mão-de-obra relacionado à imigração e à nacionalização do trabalho.  

Desde início do governo Vargas, a preocupação com o controle da imigração e 

a valorização do trabalhador nacional ganhou ênfase. A política de povoamento e 
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colonização do interior possuía como meta a fixação do homem no campo, 

melhorando suas condições de vida e, assim, atendendo às necessidades da 

produção agrícola. Em 1930 foi criado o Departamento Nacional de Povoamento, 

cujo objetivo era encaminhar para o interior do país uma quantidade de 

trabalhadores sem condições de sobreviver nas cidades290.  

Em 1931 era decretada a lei dos 2/3, a qual obrigava o emprego de 

trabalhadores nacionais nesta proporção. Na constituição de 1934, instituiu-se um 

regime de cotas imigratórias que refletia uma orientação de defesa dos interesses da 

nacionalidade.  Na política da Marcha para o Oeste, o movimento de ocupação 

territorial estimulado pelo governo, ficava definido que os imigrantes deveriam ser 

um fator de ordem e progresso e que não interessava a fixação de estrangeiros nas 

cidades291.  

Como explicou Castro, objetivo da concessão de terras nas fronteiras e da 

organização de colônias agrícolas em regiões como vale do Amazonas, do 

Tocantins, do Araguaia e sertão do Nordeste era de fixar os lavradores. No período 

já estavam sendo realizadas experiências na Colônia Agrícola de Goiás, no Alto 

Tocantins e um programa de ocupação do sertão de Pernambuco e Colônia Agrícola 

São Bento, na Baixada Fluminense292.  

Virgínia Ávila, ao analisar o processo de construção das políticas educacionais 

para o ensino primário rural em âmbito nacional e suas repercussões nas reformas 

de ensino na esfera estadual, bem como as representações expressas por dirigentes 

e educadores acerca dessa modalidade educativa nos estados de São Paulo e 

Santa Catarina, no período de 1921 a 1952, reuniu e sistematizou dados sobre  

expansão, programas, reformas e organização e funcionamento  do ensino rural 

(duração do curso, período escolar, programas de ensino, métodos e modelos 

educativos)293. Em sua análise enumerou diferentes posições de dirigentes e 

educadores no país. Dentre estes, surgiu João Barbalho Uchôa Cavalcanti, inspetor-

geral da instrução pública da província  de Pernambuco (1874-89) que, ao ocupar-se 

da instrução rural, disse:  
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“(...)tratar-se do ensino nos municípios rurais é ocupar-se da 
instrução da maior parte dos brasileiros que é exatamente a 
menos aquinhoada nos benefícios que proporciona ao país 
este grande instrumento de civilização dos povos”.  

 

Ao citar Uchôa Cavalcanti, Ávila chamou atenção para as condições de vida  

das populações rurais, as quais eram piores do que as condições de vida das 

populações das cidades e também apresentavam muitas diferentes entre sim.  

Entre as causas que dificultaram o desenvolvimento do ensino primário no final 

do regime Imperial, Uchôa Cavalcanti, destacou quatro elementos centrais: a 

insuficiência de recursos empregados pelo governo na difusão do ensino; as baixas 

remunerações dos professores; a apatia e indiferença dos pais pela instrução dos 

filhos; e as restrições postas à liberdade de ensino294.   

A professora Adriana da Silva, ao explicar O Tempo Saquarema, a partir das 

palavras Ilmar Mattos, fez duas observações: 

“o Estado Imperial e seus intelectuais promoveram uma 
simbiose entre historiografia e Estado; e esta simbiose, 
relacionada que estava ao esforço de construção de um 
passado (e, consequentemente de um futuro) contou com a 
colaboração dos vários profissionais das letras (literatos, 
tornados, eles mesmos, historiadores, neste processo), num 
período no qual o conceito de literatura englobava também as 
ciências, a história e as artes”295. 

 

O esforço intelectual, pedagógico e, portanto, político, da classe senhorial 

materializou-se, em fins da década de 30 do século XIX, com a criação do IHBG, do 

Arquivo Público – encarregados da preservação e construção da memoria política do 

Brasil – e, do Imperial Colégio de Pedro II, local de formação da futura elite – 

contemporânea do jovem e futuro imperador – e perpetuou-se nos quadros do 

poder296. A passagem de um regime para o outro, com o advento da Proclamação 

da República, não modificou a realidade enfrentada pela população das áreas rurais 

no que tange o acesso à escola primária. Faltavam as condições pedagógicas, 
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estruturais, políticas e pessoas para fazerem aquele enfrentamento. Entretanto, 

Ávila, também identificou esse quadro de precariedade nas escolas urbanas.  

Entre os fatores que contribuíram para um estado de “abandono” e a condição 

de inferioridade do ensino rural nas primeiras décadas do regime republicano, 

destacou-se a função atribuída às cidades no processo de modernização da 

sociedade brasileira. Construiu-se um novo modo de vida o qual implicou em 

mudanças profundas nas relações rural-urbano, com repercussões no campo 

educacional297. 

A política de integração do interior foi entendida como a possiblidade não só de 

superação do atraso, mas de transformação do Brasil numa grande potência do 

continente. Esse sonho, acalentado no passado e recuperado fortemente naquele 

período, era justificado pelas dimensões territoriais do país que indicavam seu 

destino de grandeza. Afirmava-se que o povoamento, a colonização e a exploração 

do sertão constituiriam as bases do progresso e da grandeza futura. “As imagens do 

interior/sertão constituíram um dos pilares da construção da nova identidade 

nacional coletiva”298.  

A composição dessa identidade também exigiu uma releitura do passado: o 

bandeirante foi a grande figura recuperada como símbolo do nacional. A Marcha 

para o Oeste representava a continuação da epopeia das bandeiras. A figura 

desbravadora do sertão e delineadora das fronteiras contrapunha-se à do explorador 

de riquezas do litoral299.  

O liberalismo e as elites políticas do período anterior eram responsabilizados 

pela impossibilidade de produção de uma consciência nacional. Este era o ponto de 

partida do debate que propunha enfrentar o passado para que ele deixasse de 

atormentar o “espírito nacional”. O termo “espírito nacional”, utilizado pelos 

historicistas remetia a ideia de uma totalidade específica representada pelo povo, 

Estado ou Nação. Esta categoria indicava a existência de um “sentido” na “evolução” 

de um povo. O “espírito nacional” não era visto como mero produto de constatação 

analítica, mas como construção coletiva, identificada por intérpretes competentes e 

especializados300.  
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Para Nilo Pereira, Diretor do Departamento de Educação entre 1937 a 1941, e 

o principal construtor da política pedagógica da Interventoria, os princípios que 

deviam nortear o projeto politico-pedagógico em Pernambuco eram: ordem, tradição 

e o patriotismo.  Na apresentação do Programa de Educação Primária de 1938 – o 

primeiro da Interventoria – ele informou que, usando de suas atribuições, punha em 

execução os novos programas escolares, os quais representavam uma tentativa de 

sistematização do ensino primário e obedecia a uma orientação nitidamente 

nacionalista e cristã como convinha a uma verdadeira formação intelectual, patriótica 

e moral do educando. Buscava acomodar o ensino às tendências do Estado Novo, 

preparando o aluno, numa escola de civismo e de valorização da dignidade humana, 

para servir a Deus e a nação. Além disso, indicou que combatia a pedagogia anterior 

– diga-se escolanovista – a qual chamou de pedagogismo livresco.  

Todavia, a defesa da ordem como fundamental para o desenvolvimento do 

Brasil não foi uma exclusividade do Estado Novo. Todo governo que se inicia 

procura criar uma mística a seu próprio respeito. Tomemos como exemplo o que  

nos ensinou Margarida de Souza Neves e Alda Heizer. Segundo estas autoras,  a 

república brasileira buscou, desde sua proclamação, apresentar-se como o baluarte 

do novo, anunciar-se como o início de um novo tempo, como o caminho para o 

progresso e a civilização. O discurso de progresso trazia em seu bojo a preocupação 

com a ordem, a qual era compreendida como basilar para o desenvolvimento do 

país. Assim, no Brasil, nos primeiros anos da República “conviviam o apego à 

segurança da ordem e o entusiasmo pelo progresso”301.  

Como já defendido, tais princípios, também foram veiculados no governo que 

se anunciou como aquele que trazia “a emoção do Estado Novo” para Pernambuco. 

O Estado Novo procurou se apresentar, a partir de seus intelectuais, como "novo" e 

"nacional". Era "novo" porque buscava modernizar o país; e nacional, pois, pela 

primeira vez, se apresentava um regime que procurava superar os particularismos 

das elites locais e promover um projeto comum (e includente) a todo o país, a todas 

as classes, priorizando os trabalhadores. Seus intelectuais recusaram os modelos 

liberais importados e investiram na pretensão de forjarem na população um forte 

sentimento de identidade nacional, o que julgaram ser condição essencial para o 
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fortalecimento do Estado nacional. Por estas razões o regime investiu na cultura e 

na educação302. 

Segundo Jorge Nagle, nos anos de 1920, o grupo escolanovista defendeu o 

processo de ruralização do ensino com orientações nitidamente nacionalistas, 

segundo as quais cabia à escola a tarefa de formar mentalidades de acordo “com as 

características da ideologia do ‘Brasil-país-essencialmente-agrícola’, o que 

importava, também, em operar como instrumento de fixação do homem no 

campo”303. 

Vemos duas orientações para o uso da educação como estratégia para fixação 

do homem no campo. A primeira se expressou sob a forma de diversificação da 

escola segundo as características regionais, por isso, denominada por Nagle, como 

regionalização do ensino304. Tal fenômeno se materializou pelo esforço em ajustar o 

ensino às peculiaridades da vida social na qual a escola estava inserida, o tornando 

mais próximo das vivências do alunado. É interessante observar como este  debate 

é ainda tão atual.  

Já a segunda orientação versou sobre a transformação da “natureza” da 

escolarização, essa foi caracterizada como a ruralização do ensino, a qual apareceu 

num segundo momento, associada ou não ao fenômeno da regionalização.  De um 

modo geral, defendia a diferenciação “entre o tipo urbano e rural da escola primária 

e da escola normal”305. Vale salientar que a ruralização do ensino, na década de 

1920, constituiu mais uma ideologia em desenvolvimento. Como dissemos, 

anteriormente, um dos princípios defendidos pela política pedagógica estadonovista, 

em Pernambuco, era a necessidade da criação de uma escola diferenciada para o 

meio rural. 

Como forma de apresentar o ideário ruralista de regionalização do ensino, na 

década de 1920, Nagle306, analisou a reforma de ensino do Ceará– conhecida pelo 

nome de seu idealizador Reforma Lourenço Filho. A partir da leitura dos programas 

de ensino cearense, identificou uma preocupação, especialmente nas disciplinas de 
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geografia e ciências físicas e naturais, em incluir dados e informações sobre as 

características rurais do estado.  

Tal modelo, também, foi encontrado nos programas de ensino primário em 

Pernambuco durante o Estado Novo. Além disso, observamos no Programa de 

Educação Primária, de 1938, o tema Iniciação ao estudo da Sociedade e Educação 

Moral e Cívica, o qual apresentou em seus objetivos, o ambiente escolar como local 

adequado para aquisição de costumes de sociedade, no qual se devia transmitir aos 

alunos os conhecimentos sociais e políticos, jurídicos, e governamentais. 

Acreditavam que, desta maneira, o discente, após conhecer a situação social na 

qual vivia, compreenderia seus direitos e deveres307.  

O ensino de geografia política seria associado ao de história e de moral e 

civismo, e devia ser iniciado a partir dos conhecimentos prévios dos alunos, 

ampliando-os, gradativamente, de modo que eles obtivessem noção exata de sua 

posição no meio no qual viviam, de sua história dentro do conjunto nacional, bem 

como da posição do país no continente e no mundo.  Desta forma, do estudo da 

família, da escola, do trajeto de casa para a escola, passar ia-se ao estudo do bairro, 

da cidade, etc. A partir do estudo da geografia e história do Brasil, o aluno 

vivenciaria, exerceria o patriotismo, “pelo hábito de pensar como brasileiro e sentir-

se com uma parcela de responsabilidade nos destinos do Brasil”308. 

O ensino cívico não podia ser realizado através de lições teóricas, mas sim, 

praticado nas diferentes fases da vida escolar. A educação cívica formaria uma 

juventude para servir a Deus, à família, a sociedade e a pátria.  

Não consideramos que o Estado Novo fosse onipotente ou onisciente, por isso 

discutimos os registros deixados por seus dirigentes como exemplos de suas 

intenções, idealizadas por seus forjadores. Sabemos que uma legislação não 

representa o acontecimento em si, mas uma intenção do legislador.  Concordamos 

com Capelato, quando afirmou que o Estado Novo não vivenciou, de fato,  “a 

imagem da sociedade UNA, homogênea e harmônica veiculada” por sua 

propaganda política309. 

Encontramos acréscimos dos conteúdos a serem ensinados no Programa de 

Ensino Primário, de 1945. No Programa do Estudo da Natureza, de Educação 
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Alimentar e Educação Higiênica em Geral, além dos conteúdos elencados para cada 

ano do ensino primário, foram destacados assuntos a serem ministrados 

exclusivamente nas escolas rurais. Esses abordavam temas sobre o cuidado com 

terra e animais, tais como: a localização das áreas de plantio, o emprego dos 

instrumentos agrícolas, noções sobre as sementes e semeadura, modos de cultivo, 

cuidados com os animais, noções sobre higiene com as habitações dos animais, 

preparação dos terrenos, adubação do solo, calendário agrícola e combate as 

pragas310.  

A defesa de uma vocação agrícola brasileira não foi exclusividade daquele 

período e concordamos com Ângela de Castro Gomes, segundo a qual a partir de 

1910, a República, tornou o Brasil ainda maior, assegurando seu próprio poder e 

legitimidade. O Estado procurou, por meio de atividades políticas, econômicas e 

culturais, garantir sua presença junto ao homem do campo. Como diz esta autora, 

“compreender como foi construído o espaço do Brasil republicano é compreender 

como o povo brasileiro se movimentou para o interior do país e também como o 

próprio país foi sendo planejado e redesenhado pelos governos ao longo do último 

século”311. 

A partir do discurso de civilização e modernidade argumentava-se que era 

necessário identificar os problemas dos interiores do Brasil e atuar para melhorá-los 

e, mesmo, suprimi-los. Foi este o norteamento da tese de Agamenon Magalhães. 

Todos os contextos nordestinos deveriam ser identificados, pois, apenas a partir 

daquele levantamento, poderiam ser realizadas as políticas públicas. Aquele 

diagnóstico possibilitaria uma maior eficiência do Estado. Defendia-se que apenas o 

poder de intervenção do Estado poderia transformar as diferentes situações de 

“atraso” econômico e cultural vivenciadas na região.  

Agamenon identificava que o maior problema da economia do estado era o 

desequilíbrio entre o interior e o litoral: a população concentrava-se na segunda 

região, bem como o parque industrial do açúcar e dos tecidos, e no interior estavam 

abandonadas as culturais de cereais e a pecuária. O “sertanejo” foi um dos 

principais sujeitos alvos e convocados para execução do seu projeto identificado 
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como forjador da nacionalidade brasileira. Permanecer no campo e educar-se foram 

sinônimos de cooperação com o regime.  
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4. A CRIAÇÃO DA AMÉLIA: A FORMAÇÃO DA MULHER NO ESTADO NOVO EM 

PERNAMBUCO 

 

 

          “Ai que Saudades da Amélia” 

Ataulfo Alves e Mário Lago, 1941 

Nunca vi fazer tanta exigência 

Nem fazer o que você me faz 

Você não sabe o que é consciência 

Não vê que eu sou um pobre rapaz 

Você só pensa em luxo e riqueza 

Tudo o que você vê, você quer 

Ai meu Deus que saudade da Amélia 

Aquilo sim que era mulher 

Às vezes passava fome ao meu lado 

E achava bonito não ter o que comer 

E quando me via contrariado dizia 

Meu filho o que se há de fazer 

Amélia não tinha a menor vaidade 

Amélia que era a mulher de verdade 

 

 

O samba em epígrafe compõe o repertório popular nacional e, suspeitamos, foi 

uma das letras responsáveis pela veiculação dos modelos femininos propagados 

pelo Estado varguista. Vejamos, com calma a trajetória de seus autores e sua letra.   

Ataulfo Alves, mineiro de Miraí, tornou-se uma das mais importantes figuras do 

samba e da MPB. Na década de 1930 e 1940 o samba-canção conheceu seu 

apogeu e música popular centrada no Rio de Janeiro, e especialmente veiculada 

pela Rádio Nacional, rendeu culto a mulher312..  
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Mario Lago, carioca, foi criado no bairro da Lapa, um dos bairros boêmios do 

Rio de Janeiro. Formou-se em Direito, mas jamais exerceu a profissão. Chegou a 

trabalhar como jornalista e estatístico, mas por pouco tempo. Ator, produtor, diretor, 

compositor, radialista, escritor, poeta, autor de teatro, cinema, rádio e TV, militante 

sindical, ativista político e boêmio, Mário Lago foi muitos. Desde jovem, se dividiu 

entre o trabalho artístico e uma intensa atividade política e boêmia.  Sua participação 

política lhe rendeu seis prisões, a primeira em janeiro de 1932. Na época do golpe 

militar, era procurador do Sindicato dos Radialistas do Rio de Janeiro, um dos mais 

combativos do país313. 

O samba Ai que Saudades da Amélia traz seu eu-lírico reclamando da  atual 

companheira, que tudo  exigia e reclamava para, logo em seguida, citar suas  

saudades de Amélia, “que era mulher de verdade”. O sujeito estava discutindo com 

a atual companheira suas exigências e reclamações – possivelmente econômicas – 

enquanto ele era apenas um “pobre rapaz”, o qual não conseguia cobrir todas as 

despesas. A Amélia, ex-companheira, foi evocada no poema como o inverso: aquela 

que, diante das adversidades da vida, não fazia tantas exigências e quando, via o 

sujeito contrariado pelas adversidades, conformava-se e confortava-lhe dizendo: 

“meu filho, o que há de se fazer?”. A Amélia era sim uma resignada (politica), 

aceitava as  situações  de pobreza e ainda confortava o marido.  

Outro samba importante para a representatividade do  ideal de mulher do 

Estado Novo foi “Emília”, escrito por Wilson Batista e Haroldo Lobo, no mesmo ano, 

1941. A mulher desejada era aquela que “saiba passar lavar e cozinhar”, “que de 

manhã cedo” acordava seu marido “na hora de trabalhar”. Essa era a “Emília”. Essa 

letra retratou uma mulher “ideal” aos princípios propagados durante o Estado Novo: 

casada e devota ao lar. O casamento era então proposto como a realização da vida 

de uma mulher, devendo esta, a partir do mesmo, renunciar a suas vontades em 

favor de um bem maior: a construção da família, “pilar” da nação314.  

Nossa intenção ao nos debruçarmos sobre as práticas educativas da 

Interventoria de Agamenon Magalhães foi de perceber como esse governo pensou a 

educação para a mulher. Sabemos que nossa documentação não nos permitiu um 

aprofundamento na compreensão da recepção das suas ações. Também não nos 
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permitiu propor a escrita de uma História das Mulheres durante o Estado Novo em 

Pernambuco desvelenado seus silêncios315.  

No contexto do Estado Novo, emergiu um discurso em defesa do uso das 

práticas educacionais como meio de criar a perfeita dona-de-casa, a companheira 

que cooperaria com Homem Novo. Sua personalidade deveria ser forjada de acordo 

com os interesses do regime.  

Nosso estudo utilizou, como fontes primárias, os documentos do governo, seus 

discursos, seus relatórios, seus decretos, etc. Tal aparato não nos autoriza a falar 

pelas mulheres que vivenciaram o regime, apenas nos possibilita analisar as 

intenções do governo e suas expectativas com relação aos  usos do ensino em prol 

da formação de um determinado tipo de mulher, por ele considerado ideal.  

No primeiro governo Vargas (1930-1945), o Brasil foi marcado pela rápida 

modernização a qual transformou a vida da sociedade. No caso específico das 

mulheres, diversas mudanças significativas tenderam a alargar sua participação 

para além das fronteiras domésticas, o que para muitos representou uma ruptura 

negativa com as tradições. Tais formas de se perceber a mulher passaram a ser 

comuns quando o governo (procurando organizar a sociedade sob uma nova 

perspectiva política) e a psiquiatria (implantando um novo modelo de assistência aos 

doentes) atribuíram-lhe como função a responsabilidade pelo desenvolvimento sadio 

da família e a expurgação dos males e vícios provenientes da civilização, os quais 

pudessem por em risco o ambiente doméstico, visto como “sagrado”316. 

Diversos tipos de informações circulavam em jornais, mostrando principalmente 

imagens de como a mulher deveria comportar-se com a família e o marido, e de 

como deveria aparecer e portar-se publicamente; além dos possíveis destinos 

aguardados por aquelas que ousassem desviarem-se das regras. 

Em sua grande maioria, as mulheres levadas ao Hospital de Alienados – 

conhecido popularmente por “Tamarineira” – por seus familiares ou pela polícia, 

eram acusadas de comportamentos indevidos para com suas famílias e maridos; de  

falta de pudor quanto a seus corpos, gestos e falas em locais públicos;  e de 

sofrerem de distúrbios “femininos”, contraídos devido suas “constituições fracas”. 
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Portanto, as interpretações do comportamento das mulheres consideravam tantos 

seus aspectos físicos como os morais317.  

Nos Programas de Ensino Primário, de 1939, houve a especificação de  temas  

a serem ministrados exclusivamente a cada gênero.  E no programa de Trabalhos 

Manuais, identificou-se uma seção especial para as meninas. Essa disciplina era 

ministrada no ano preliminar– o primeiro ano da aluna na escola primária, na qual 

ela, tinha o primeiro contato com o mundo escolar, mais o 1º, 2º, 3º e 4º ano do 

Ensino Primário propriamente dito. No ano preliminar não havia diferença entre os 

conteúdos, tanto os meninos quanto meninas deviam aprender: a dobrar e cortar 

papéis; o uso da tesoura através de recorte de gravuras e sua colagem; dobrar e 

trançar serpentina; a confecção de álbuns; exercícios e jogos para adestramento dos 

dedos; modelagem em argila de figuras geométricas e os cuidados para a 

conservação e uso dos uniformes, livros e material escolar318.  

A partir dos primeiros assuntos passavam a ser direcionados aos diferentes 

gêneros. Às alunas caberia aprender trabalhos com agulha, pontos cruzados em 

diferentes tecidos, ponto russo e aplicações em tecidos. No segundo ano seus 

conhecimentos seriam completados com o aprendizado de alinhamentos, bainhas, o 

uso da máquina de costura, a criação de ornamentos para casa e tapeçarias.  

O terceiro ano deveria proporcionar às alunas o aprendizado da confecção de 

roupas para crianças, bordados mais complexos (como pontos de casa de abelhas e 

variações). No quarto ano elas teriam seus conhecimentos finalizados com o 

aprendizado da confecção de roupas de adultos, pinturas em tecido, confecção de 

rendas, crochê e tricô. Ao final desse ciclo as estudantes deveriam estar preparadas 

para serem perfeitas donas-de-casa e, quando necessário, auxiliarem os maridos, 

ou quando fossem sós (mães solteiras, viúvas) manterem seus filhos e lares319.  

A política educacional do Governo de Agamenon Magalhães seguiu as 

orientações federais no que se remetia à diferenciação entre a educação masculina 

e feminina. E buscando demonstrar a necessidade de uma educação direcionada às 

mulheres, procurou não apenas prepará-las para as tarefas domésticas, mas educá-

las para estabelecerem e conservarem suas famílias. Já aos homens caberia uma 
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educação para o ambiente de trabalho, fora do lar, com intuito de proverem a 

sustento das suas futuras famílias.  

Tais princípios foram mais especificados no ensino de Economia Doméstica e a 

elaboração desse curso teve dois momentos. Num primeiro, foi criado, em 1938, o 

Ensino Doméstico e curso de iniciação à vida do lar. Essa modalidade ficou dividida 

em dois períodos: o primeiro era um preparatório de um ano e o segundo era 

realmente o curso doméstico, de dois anos. No preparatório haveria uma parte de 

formação geral com aulas de religião, português, francês, matemática, geografia, 

história do Brasil, ciências físicas e naturais, higiene geral e educação física; e outra 

de trabalhos práticos: iniciação ao aprendizado de cozinha teórica e prático; corte e 

costura; visitas a obras sociais, ambulatórios e aos diversos serviços de iniciação ao 

trabalho familiar e doméstico320. 

Entretanto, devemos ressaltar que na Portaria de sua criação, de 17 de março 

de 1938, o Secretário do Interior, especificou a criação de um curso de extensão e 

iniciação a vida no lar direcionado às mulheres das “classes menos favorecidas”, as 

quais eram apresentadas como esteio de toda a organização social. Sua finalidade 

era preparar aquelas mulheres para a vida no lar e suas aulas seriam diárias321. O 

Curso Doméstico, propriamente dito, foi elencado no Relatório de Governo de 1939, 

e se dividia em dois períodos. Pressupomos que o nomeado curso preparatório 

tenha sido aquele curso de extensão, até porque, no próprio documento, foi 

apresentada a criação do Ensino Doméstico e curso de iniciação à vida do lar322.  

No primeiro ano do Curso Doméstico havia uma parte teórica dividida nas 

seguintes disciplinas: religião, português, francês, matemática, economia doméstica, 

química e física, higiene (individual, familiar e social), educação Física.  E havia 

outra parte prática assim dividida: enfermagem, artes domésticas (copa – limpeza e 

conservação dos utensílios, lavagem, engomado, repassagem, tinturaria, limpeza, 

conservação e arranjo geral da casa), cozinha (sadia – dietética infantil; escolha das 

provisões – qualidade, valor nutritivo, quantidade, preço), costura (corte e 

confecções, remendo), trabalhos manuais (bordado, tricô e crochê), educação 
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artística (desenho e trabalhos decorativos empregados no agradável e estético 

arranjo do lar), jardinagem – horticultura – criação323. 

No segundo ano, teoricamente eram ensinados: português, sociologia, biologia, 

química aplicada, pedologia, puericultura, contabilidade doméstica, educação física; 

e religião; e na prática: educação social e familiar (modo de apresentar-se segundo 

a posição social; visitas– fazer, receber– modos– na mesa, nos jogos, na rua e em 

outros lugares públicos–; como tratar superiores, iguais, inferiores, crianças, velhos; 

educação artística (continuação do 1ºano); cozinha (organização de cardápio – 

racionais, adaptados as idades e meios, doces e confeitaria); serviços diversos 

(obras sociais, sociais, organização de festas); jardinagem– horticultura– criação; 

apresentação de relatórios; monografias; fichas e gráficos324.  

O tempo das moças se dividia geralmente entre estas atividades e o estudo. 

Os estudos e profissões, muitas vezes, eram delimitados pela questão do 

casamento e da maternidade. Argumentava-se que a mulher deveria ser muito 

cuidadosa ao escolher uma profissão, pois, apesar de algumas delas contribuírem 

para uma melhor interação entre os esposos, determinadas funções poderiam 

absorvê-las aponto de desviá-las de seu lar e filhos, e até causar-lhes uma 

“esterilidade voluntária” – pelo desejo de sair de casa–, motivo pelo qual seriam 

então totalmente desaconselháveis325.   

Deve-se ressaltar que quando os documentos se referiam às profissões 

femininas, estavam falando de trabalhos executados fora de casa. A função 

tradicional de esposa/mãe era vista, então, de um modo imponente: como uma 

ciência (a ciência doméstica), responsável pela estabilidade do matrimônio. A mulher 

estava liberada ao estudo e ao trabalho desde que esses não interferissem nas suas 

missões sagradas de esposa e mãe e, de preferência, apenas quando essas 

atividades extras fossem trazer algum benefício à família.  

A preparação para o magistério era a principal (e quase exclusiva) opção para 

aquelas que desejassem continuar seus estudos, ou até mesmo se preparar para o 

matrimônio ou outras atividades femininas disponíveis na sociedade, uma vez que 

era um dos únicos espaços de atuação considerado respeitável para moças da 

classe média. A atividade professora possuía essa consideração devido sua 
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associação às qualidades de extensões das “habilidades naturais” femininas, 

sobretudo, relacionadas aos recursos pedagógicos e métodos para adaptação do 

ensino em diferentes graus de desenvolvimento; a exercer o “sentimento maternal” 

ao tratar com crianças; e atuar em um ambiente de trabalho relativamente protegido 

e sem concorrência com o outro sexo326. 

No caso das professoras, a “solteirice” ou “esterilidade voluntária”, durante o 

período no qual exerciam a profissão chegava, em muitos casos, a ser uma questão 

de moral, visto que, se a mesma aparecesse grávida, acabaria despertando uma 

“curiosidade” inadequada nos alunos, cuja inocência não deveria ser maculada.  

Fora esta situação específica, o celibato, de modo algum era incentivado, sendo até 

mesmo apontado como responsável pelo declínio da beleza e saúde feminina: sua 

verdadeira vocação era ser mãe e  “guardiã” da moralidade e dos bons costumes327.  

O Decreto328 nº 493, de maio de 1940, criou e regulamentou o Curso 

Doméstico. Este deveria ser ministrado conhecimentos secundários de 

humanidades, de economia, higiene e arte doméstica. Seria constituído por ensino 

preparatório e especialização, tendo o primeiro a duração de três anos e o seguinte 

de dois anos.  Os conteúdos dos cursos instituídos em 1939 e 1940 eram os 

mesmos, a única diferença encontrada foi à ampliação em dois anos do curso 

preparatório e algumas exigências a serem cumpridas pelas candidatas a 

ingressarem na especialização, período composto por uma grade curricular 

equivalente ao antigo Curso Doméstico, citado anteriormente.  

Passou-se a exigir que as alunas tivessem completado o ginasial e fossem 

submetidas ao exame de vestibular, no qual, depois de aprovadas, qualificavam-se 

para cursar a especialização; bem como deviam apresentar, no ato da matrícula, 

atestado de idoneidade moral e de que não possuíam nenhuma doença 

infectocontagiosa.   

Eram destinados dois anos para curso preparatório e mais dois para a 

“especialização”. Essa “especialização” equivaleria ao ensino secundário, momento 

posterior ao ginásio. Como lembra Freitas e Biccas329 ao discutir a formação da 
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escola pública brasileira, naquele  período estava em vigor um sistema cuja espinha 

dorsal era a seletividade, combinada com intermináveis rituais de avaliação, 

aprovação e reprovação330. 

A Constituição Federal de 1937 destacou a imagem do Estado como o ente 

que vigiava para que a nação não esquecesse que a verdadeira ação educativa 

provinha da família. Nessa perspectiva, o papel educador da família deveria ser 

complementado pela estabilização das hierarquias sociais, fator identificado, pelo 

regime, como fundamental para a harmonização da sociedade. As políticas 

educacionais do Estado Novo destacam que as classes femininas deveriam passar 

por um processo de diferenciação que conduzisse a formação das meninas para o 

campo dos afazeres domésticos331.  

A escolarização que se difundia pretendia mudar os cenários urbanos, mas 

mantinha um nível de seletividade que não colaborava com a diminuição das 

desigualdades sociais que se avolumavam332.  

Além de ensino diferenciado entre as zonas rural e urbana, na própria cidade 

percebeu-se um discurso diferente quanto à formação das mulheres da classe 

média e mulheres populares.   

Ao segundo grupo coube a criação do curso doméstico populares, com menor 

duração, nas zonas mais populosas. Seguindo os critérios de aprovação do 

Secretário do Interior, seriam instituídos Cursos Domésticos Populares, que teriam a 

duração de um ano, destinando-se ao preparo da mulher para a vida do lar e para a 

execução dos trabalhos domésticos. Identificamos que, além da diferenciação do 

ensino entre gêneros, ocorria também a distinção entre classes, ou seja, as 

mulheres populares deveriam ser submetidas a uma educação diferente daquelas 

pertencentes à elite333.  

Aqueles cursos abrangeriam uma seção fundamental e seções especializadas. 

A seção fundamental era constituída das seguintes matérias: a) religião; b) língua 

portuguesa; c) operações matemáticas aplicadas aos problemas da vida comum, 

inclusive contabilidade doméstica; d) arranjo da casa; e) cuidados higiênicos e 
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noções de economia doméstica; f) arte culinária. As seções especializadas seriam: 

a) de corte e costura; b)de trabalhos decorativos; c) de lavado e engomado334. 

 Os artigos 45, 46 e 47 do decreto 493 instituíram que as  candidatas à 

matrícula nos cursos domésticos populares deveriam provar ter 14 anos e boa 

conduta, além de  serem submetidas a um exame preliminar no qual se observariam 

suas aptidões para o curso. As candidatas deveriam se matricular obrigatoriamente 

na seção fundamental e, facultativamente, em uma ou mais das seções 

especializadas.  

Louro335, ao discutir sobre a formação das escolas normais e a elaboração de 

seus currículos, nos esclarece que a economia doméstica estava inserida enquanto 

disciplina nesses cursos e tinha como gênese uma série de ensinamentos referentes 

à administração do lar. Esse processo não era apenas uma transposição do 

conhecimento doméstico para a escola, mas sim, uma reelaboração de tais saberes 

e habilidades. Segunda sua perspectiva ocorreu  “um aumento da complexidade e 

parcelarização dos conhecimentos, apoiando-os em conceitos científicos, 

desdobrando-os em etapas sequenciais, dando-lhes, enfim, uma roupagem escolar 

e didática”336. As considerações de Louro se enquadram perfeitamente no currículo 

do Curso Doméstico criado em Pernambuco em 1940, visto que, identificamos 

claramente uma formação direcionada ao lar, constituída a partir de preceitos éticos, 

morais e religiosos, que as formaria como esposas e mães perfeitas.   

Aqueles ensinamentos destacavam-se nos currículos minuciosamente 

desdobrados em passos e sequências, com o objetivo de atender dois requisitos 

básicos: eficiência e economia na administração do serviço doméstico. Desta forma, 

a escolarização do doméstico foi além da complexidade e racionalização do “fazer”. 

Envolveu o reconhecimento da escola como instância legítima da formação integral 

da mulher, na concepção mais ampla do termo.  Desta forma, “a escola adquiria, 

também, o caráter da casa idealizada, ou seja, era apresentada como um espaço 

afastado dos conflitos e desarmonias do mundo exterior, um local limpo e 

cuidado”337. 
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Bastos e Garcia338, ao discutirem o discurso fundador da economia doméstica 

no Brasil– de acordo com a perspectiva de Orlandi339– e a partir da análise do 

primeiro livro de leitura “Noções da vida doméstica”, destinado à escola primária, 

posteriormente, às aulas de sexo feminino do Imperial Liceu de Artes e Ofícios do 

Rio de Janeiro (inauguradas em 1881) e no curso noturno gratuito para o sexo 

feminino, instalado no Colégio D. Pedro II–, explicaram que a disciplina economia 

doméstica foi inserida no currículo da Escola de Primeiras Letras desde a primeira lei 

de Instrução Pública Nacional, de 1827. 

As autoras destacaram que os conhecimentos da disciplina economia 

doméstica eram destinado à formação das futuras donas-de-casa e que aqueles 

cursos eram destinados as meninas das classes populares. Todavia, devemos 

considerar que em Pernambuco, durante o Estado Novo, existiu uma diferenciação 

no próprio curso, existindo o Curso Doméstico para as classes mais abastadas e o 

Curso Doméstico Popular para as classes populares. 

O curso doméstico ou de economia doméstica servia para forjar a perfeita 

dona-de-casa. Na escola deveriam ser ensinados os conhecimentos necessários a 

este objetivo e, segundo os autores, o ensino desses conteúdos tinha como função  

“contribuir para uma reforma moral, propagando o gosto pela 
ordem, pela higiene, considerada uma manifestação do 
sentimento de dignidade. Assim sendo, a disciplina deveria ser 
de interesse de todos, mas, principalmente, destinada à 
educação das classes populares”340.  

 

Como explica Almeida341, a dicotomia ordem e desordem permeou o discurso 

estadonovista em Pernambuco, no qual a educação atuava como forjadora de uma 

nova mentalidade. A primeira era convocada em nome do nacionalismo e do 
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catolicismo, tornando-se conceito chave no regime. Associava-se a desordem ao 

ensino na República velha e com as propostas “esquerdistas” do grupo da Escola 

Nova. Entendemos que a ordem tão propagada também se relacionava com as 

funções as quais aquelas mulheres deviam exercer, ou seja, se não fossem 

cumpridos os papéis desejados, seria instaurada a tão temida desordem. 

A cidade do Recife passou por diversas modificações em sua estrutura urbana, 

como continuação de um processo que se iniciou década do século XX. Produto das 

reorganizações sociais, no qual conviviam uma “burguesia agroindustrial açucareira” 

e novos grupos sociais (como ferroviários, trabalhadores dos serviços públicos, 

portuários e outros), que começaram a se destacar ativa e numericamente na 

cidade, lutando por melhores condições de vida, trabalho, além de novas formas de 

lazer, a cidade transformava seus contornos de forma abrupta, expressando os 

conflitos entre a tradição e a modernidade342.   

Nesse período a mulher foi vista como “sexo frágil”, cuja única função na vida 

era o matrimônio e a maternidade – ser o “anjo da casa”. Era-lhes natural o direito a 

reinar no lar, e anormal a procura pelo ambiente público. Todavia, da década de 

1930 a meados de 1940, o Recife e seu “corpo” apareciam espalhados não nos 

homens a quem por direito o espaço era destinado, e cujo ideal era o do trabalho; 

mas nas mulheres, que apesar de serem destinadas à “reinar” no lares familiares, 

irrompiam cada vez em maior quantidade em espaços públicos, causando tumultos 

à ordem343.  

Segundo os boletins de Higiene Mental, citado por Padovan, a harmonia com o 

meio social promoveria um equilíbrio psíquico, ao passo que os transtornos 

provocados pelo mesmo meio causariam e multiplicariam perturbações mentais.  

Esse discurso acabava por criar uma imagem de uma cidade-mulher mal educada e 

cheia de vontades, representando um problema às autoridades governamentais, 

uma vez que fugia dos padrões morais estabelecidos e baseados num modelo 

familiar. Era conclamado, então, a necessidade de dirigir e vigiar seu processo de 

“adestramento corporal”, e “embelezamento higiênico”, nos mesmos moldes que se 

orientavam a educação do corpo feminino.  
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 Maluf e Mott344, ao discutirem os Recônditos do Mundo Feminino nas primeiras 

décadas do século XX, argumentaram que em 1916, mesmo ano da aprovação do 

Código Civil da República, foi publicado o manual de economia doméstica Lar Feliz. 

O referido manual, divulgou para um amplo público as funções a serem 

desempenhadas pelos homens e mulheres na sociedade e sintetizou, utilizando a 

ideia de “lar feliz”, a estilização do espaço ideologicamente estabelecido como 

privado. Utilizando a metáfora de um “pequeno Estado” para designar os lares, 

discriminou as funções de cada um, atribuindo ao marido e à mulher papéis 

complementares, mas, em nenhum momento, com igualdade de direitos.  

Desde o final do século XIX que a família– particularmente a infância e a 

mulher–, ocupava um espaço privilegiado nos discursos de higienistas e médicos 

sanitaristas e estes promoviam a ideia de construção de uma “raça”, de uma nação 

mais saudável, tanto física quanto espiritualmente. Médico, engenheiros e 

educadores comungavam de um mesmo objetivo: construir uma nova sociedade. 

Confluindo dessas ideias, em 1931, várias escolas foram fundadas no Recife, dentre 

elas, a Escola Doméstica de Pernambuco, que atendia a clientela feminina. Essa 

escola estava localizada na Avenida Conde da Boa Vista e ensinava arte culinária, 

artes decorativas, costura, jardinagem e puericultura345; esteve sob a 

responsabilidade de D. Carolina Espíndola Baltar e publicou um jornal: Escola 

Doméstica de Pernambuco (EDP)346.  

Além da EDP foram fundadas outras, no Recife, durante a década de 1930, 

Todas a contribuíram com a instrução feminina, tais como o Internato “5 de Julho”, 

na Avenida 17 de Agosto, voltado para a educação de jovens deliguentes; o 

Conservatório Pernambucano de Música e a Escola de Belas Artes de Pernambuco. 

Tais escolas podiam até representar uma inovação para as mulheres, mas, na 

verdade, eram deslocamentos permitidos, em sua maioria, apenas para moças 

solteiras, e de preferência, acompanhadas. Aquelas que eram obrigadas a lidar com 

o público, geralmente, seriam preteridas dos papéis de esposas, devido à sua 

“exposição” ao mundo.  
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As convicções dos governantes eram baseadas na crença de uma “natureza 

feminina”, a qual dotaria a mulher biologicamente para desempenhar determinadas 

funções da esfera privada. Entendiam que “o lugar” da “mulher” era o lar e que sua 

função consistia em casar, gerar filhos para a pátria e moldar o caráter do cidadão 

de amanhã. A imagem da mãe-esposa-dona de casa como o principal e mais 

importante papel a ser desempenhado pela mulher correspondia àquilo que era 

pregado pela Igreja, ensinado pelos médicos e juristas, legitimado pelo Estado e 

divulgado pela imprensa. Como afirma Maluf e Mott, “mais que isso, tal 

representação acabou por recobrir o ser mulher – e sua relação com suas 

obrigações passou a ser medida e avaliada por prescrições do dever ser”347. 

Gustavo Capanema, em 1937, em conferência proferida no Colégio Pedro II, 

por ocasião do centenário daquela instituição, ao discutir sobre os papéis a serem 

desempenhados pelos homens e mulheres, afirmou que a mulher também era 

convocada para participar da construção do novo Estado e que os poderes públicos 

deviam ter na mira que a educação tinha como finalidade preparar o indivíduo para a 

vida moral, política e econômica da nação.  

Entretanto, considerava ser necessário ministrar uma educação diferenciada 

para os homens e mulheres. O homem devia ser preparado com “têmpera de teor 

militar” para os negócios e as lutas e a educação feminina objetivava o “preparo para 

a vida do lar”. A família constituída pelo casamento, considerado indissolúvel, seria a 

base da organização social brasileira e por isto foi colocada sob a proteção especial 

do Estado. Na família, a mulher tanto era considerada como fundadora e 

mantenedora, como também poderia ser sua destruidora. Ao Estado competia, pois, 

prepará-la conscientemente para o enfrentamento de sua grave missão348.  

Definia-se bem o papel imposto à mulher casada, a qual deveria permanecer 

em casa ao longo do dia, indo às ruas apenas para obter o necessário aos cuidados 

dos afazeres domésticos e providenciando para que seu lar estivesse impecável ao 

marido, e aos filhos. Cada hora do dia tinha que ser detalhadamente programada, de 

modo que algumas atividades fossem realizadas diariamente e outras, devido ao 

seu caráter mais pesado, fossem distribuídas ao longo da semana. Entre aquelas 
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que deveriam ser cumpridas todo dia, destacavam-se os cuidados básicos com a 

casa e cuidado com os filhos. Já entre as tarefas mais difíceis apontava-se a 

lavagem e conserto de roupas, a limpeza geral da casa (que incluía limpar e encerar 

a mão o assoalho e os tapetes)349.  

Tudo deveria ser executado de forma impecável, pois, além de promover a 

felicidade familiar, toda a sua habilidade e bom senso quanto a disposição dos 

elementos domésticos, eram uma forma de se conhecer a psicologia da dona de 

casa. Aquela carga horária devia ser cumprida inteiramente e, ainda, cabia à dona 

de casa manter-se em constante aparência de alegria e beleza, como sugerem 

diversas ilustrações e imagens de propagandas de alimentos e produtos de limpeza 

observadas em periódicos, constituindo toda uma pedagogia de como a mulher 

deveria se sentir realizada na execução de seus trabalhos “naturais”. O único modo 

correto de agir frente a um marido dedicado ao trabalho, segundo essa visão, era 

redobrar as atenções para com ele e casa350.   

Segundo Schwartzman, Bomeny e Costa351, o tratamento especial que 

Capanema reservou às mulheres se desdobrou em dois planos. Por um lado, 

proteger a família; por outro lado, dar à mulher uma educação adequada ao seu 

papel familiar.  

Em 1937, foi criado pelo Ministro um projeto de Plano Nacional de Educação, o 

qual previu a existência de ensino dito doméstico, reservado para meninas entre 12 

e 18 anos, e que equivaleria a uma forma de ensino médio feminino. Seu conteúdo 

era predominantemente prático e profissionalizante. Foi destinado, principalmente às 

mulheres de origem social mais humilde, embora atraísse mulheres de níveis sociais 

mais elevados. Contudo, devemos lembrar que esta atração foi reduzida tendo vista 

o fato de terem sido criados dois cursos para públicos socialmente diferentes: o 

curso doméstico e do curso doméstico popular, como explicados anteriormente. 

Segundo o plano, o ensino feminino se dividiria em dois ciclos, doméstico geral 

e doméstico agrícola. No primeiro ciclo haveria, além dos trabalhos domésticos, o 

ensino de português, moral familiar, noções de civilidade, matemática elementar, 
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ginástica e canto; ocorreria um aperfeiçoamento, por mais um ano, que incluiria a 

puericultura e “noções práticas de direito usual”352.  

De acordo com Schwartzman, Bomeny e Costa, esse sistema paralelo de 

ensino não chegou a ser criado, sobrevivendo, no entanto, desse modelo o 

programa de educação doméstica tradicionalmente desenvolvida em algumas 

poucas instituições católicas destinadas à educação feminina.  A Lei Orgânica do 

Ensino Secundário, instituída em 1942, recomendou que o ensino secundário 

feminino fosse realizado em estabelecimentos exclusivos, e quando não fosse 

possível, deveriam ser separados por salas. Incluir-se-ia a disciplina de economia 

doméstica na 3ª e 4ª séries do curso ginasial e em todas as séries dos cursos 

clássico e cientifico. Todavia, a economia doméstica foi a que ficou implantada 

definitivamente nas escolas secundárias como educação feminina. 

Ocorreu em Pernambuco a criação do curso doméstico, dividido em ciclos, 

sendo o ciclo de especialização correspondente ao Ensino Secundário. Quando o 

curso doméstico em Pernambuco foi criado no art. 53 do decreto nº 493353 

estabeleceu-se que, até a instalação da Escola Doméstica Oficial em sede própria, a 

matriz do referido curso seria o ensino doméstico do colégio Nossa Senhora de 

Pompeia.  Deste modo, percebe-se que ocorreu, também em Pernambuco, controle 

do curso doméstico pelo o Estado e a Igreja católica, levando em consideração, 

além das prescrições legais, a presença dos integrantes do laicato pernambucano 

no governo de Agamenon Magalhães, como Arnóbio Tenório Wanderley, Secretário 

do Interior e Nilo Pereira, Diretor do Departamento de Educação.  

Segundo Almeida354, o Estado e a Igreja se uniram em torno de um inimigo 

comum, o comunismo. E, para combatê-lo, se juntou em um projeto político-

pedagógico. Considerando a teoria de Bourdieu sobre ordem simbólica, para a 

autora, a Igreja e o Estado fizeram um pacto sob a forma de uma nova “ordem 

simbólica”, cristã, cujo objetivo era legitimar o novo regime junto às massas. O curso 

doméstico estava inserido em áreas anexas as escolas católicas e fazia parte desse 

pacto, visto que forjava uma mulher aos moldes desejados. Agamenon Magalhães 

fez da tradição do catolicismo a base do seu discurso. 
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Na vila das cozinheiras355 foi realizado, a partir de 2 de janeiro de 1941, 

segundo apresentação do secretário da Liga Contra os Mucambos, um curso de arte 

culinária356. O programa de ensino desse curso destacou tratar-se de um curso 

diurno ministrado na escola da vila. Destinou-se às moças lá residentes e/ou a 

outras que desejassem se matricular para adquirir um curso completo de cozinha, no 

espaço de seis meses, em aulas diárias, das 13 às 16 horas, com turmas de 40 

alunas.  

Do mesmo modo dos cursos domésticos populares instituídos em 1941, pelo 

Decreto 493, esse curso foi destinado às camadas populares e dividiu-se em duas 

partes: prática e técnica.  Também vislumbramos a permanência do ideário 

estadonovista civilizatório utilizando esses cursos como estratégias para moldarem 

as mulheres de acordo com seus princípios, uma vez que propagava na parte 

técnica que incentivaria nas alunas a verdadeira responsabilidade da cozinheira, sua 

formação nos lares e sua influência na preparação física da raça. Segundo o 

programa, aqueles ensinamentos técnicos permitiriam as alunas possuírem uma 

noção completa de higiene doméstica, além de orientá-las no ponto de vista 

econômico e nutricional.   

Ao lermos o Diário Oficial de Pernambuco constatamos diferentes despachos 

de convocação da Escola Doméstica Maria Borba, a qual estava inserida no 1º 

Distrito da Capital e era uma escola de ensino primário. Encontramos também 

referência à Escola Doméstica anexa ao Instituto Nossa Senhora de Fátima e à 

Escola Doméstica do Recife, todas localizadas em Recife. Identificamos, ainda, que 
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foram construídos nas vilas destinadas aos moradores dos Mucambos edifícios 

destinados às Escolas Domésticas e às Escolas Primárias357. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

 

Identificamos ao longo de nossas leituras uma tentativa do governo de 

Agamenon Magalhães, como o do próprio regime varguista, em legitimar e propagar 

as atividades manuais. Historicamente esse tipo de atividades, no Brasil, devido à 

escravidão foi associado ao trabalho escravo, não sendo vistas como atividades 

dignas.   

Entretanto, a ditadura Vargas elegeu a modernização com um de seus motes 

fundamentais e para isso considerou imprescindível preparar o “povo para o 

trabalho”, visto que, pela primeira vez no país, nossa mão-de-obra livre foi composta 

na sua maioria por brasileiros. A lei do 2/3, de 1931, obrigava o emprego de 

trabalhadores nacionais nesta proporção, marcou esse discurso. Na Constituição de 

1934, instituiu-se um regime de cotas imigratórias que refletia uma orientação em  

defesa dos interesses da nacionalidade.  

A chamada Era Vargas caracterizou-se pela introdução de uma política de 

massas a qual resultou na configuração de uma nova cultura política. A crise do 

liberalismo no final da Primeira Guerra fez rever, em vários países, o papel do 

Estado na sua relação com a sociedade e provocou a busca de soluções 

alternativas para a questão social. No Brasil, a resposta aos problemas da época se 

deu a partir da configuração de um Estado intervencionista, tendo à frente um “líder 

carismático”, que se dirigiu às massas e introduziu uma política social com vistas a 

evitar as “revoluções populares”. O Estado Novo brasileiro resultou dessas ideias 

que propunham a construção de uma política adaptada à nova conjuntura mundial e 

às realizações nacionais. 

O Estado Novo permitiu aos produtores de cultura alguma liberdade de criação, 

desde que esta não implicasse em críticas ao governo e valorizou seu papel na 

sociedade, “ao considerá-los a opinião pública ilustrada e, portanto, digna de 

expressão”358.  Os intelectuais brasileiros nos anos 30 passaram a direcionar sua 

atuação no âmbito do Estado, identificado como representação superior da ideia de 

Nação. O regime varguista preocupou-se em estruturar uma política de consenso, 
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envolvendo, prioritariamente, os setores de elite, grupo no qual foi buscar apoio e 

legitimidade para a construção do novo Estado. 

Os ideólogos estadonovistas justificaram as reformas realizadas no Estado 

como necessárias à solução dos problemas que impediam a realização do 

progresso. O papel tutelar do Estado em relação à sociedade, a defesa da direção 

do Estado por uma elite política/intelectual capaz de analisar a sociedade e 

apresentar projetos de reforma com base em princípios científicos, de base 

sociológica/antropológica, foram aspectos apontados como necessários à inserção 

do Brasil numa nova era. 

A Interventoria, em consonância com o discurso governamental nacional, 

argumentou sobre a centralidade da educação na constituição desse “novo” 

brasileiro. A formação dos novos sujeitos esperados era entendida como condição 

de sobrevivência de Pernambuco e estava diretamente relacionada a um ideologia 

de valorização do trabalho e do trabalhador, da  disciplina, de dedicação e lealdade 

ao Estado. Constituiu-se uma cultura pedagógica baseada nesta ideologia e numa 

determinada visão “científica” e racional para o controle das práticas sociais, dentro 

da qual o ensino profissionalizante foi eleito como uma prática privilegiada da 

orientação das ações educativas no Estado. Ao nos debruçarmos sobre a 

documentação referente à formação do “operário”, pela interventoria, identificamos 

uma repetição de temas relacionados à educação para o trabalho, à educação por 

meio do trabalho. As orientações seguiam uma mesma lógica argumentativa: 

valorizar o trabalho simples e apresentar  os operários como membros  formadores 

do novo país que se pretendia erguer.  

Ao longo de seus argumentos, Agamenon Magalhães, procurou mostrar que o 

Estado de Pernambuco seguiu todas as orientações propostas pelo regime 

varguista, tentando apresentar Pernambuco como um ícone do Estado Novo, o 

estado da federação  que melhor seguia as recomendações de Getúlio Vargas.  

Compreendemos que esta tática não foi privilegio da interventoria em Pernambuco, 

ao lermos os estudos acerca das práticas realizadas nas outras interventorias no 

país, percebemos que todos os interventores procuravam se mostrar como uns fiéis 

seguidores de Vargas e que em seus estados estavas sendo realizadas todas as 

mudanças advindas com a implantação do Estado Novo. 



141 
 

 
 

O Estado Novo em Pernambuco, do mesmo modo que em âmbito nacional, 

concebeu um projeto político-pedagógico, o qual possuía como norte uma educação 

voltada para o trabalho. Defendia-se que o sistema educacional deveria 

corresponder à divisão econômico-social do trabalho.  Cabia à  educação servir ao 

desenvolvimento de habilidades e mentalidades de acordo com os diversos papéis 

atribuídos às diversas classes ou categorias sociais. Ela deveria estar, antes de 

tudo, a serviço da nação.  

Foi instituído, pelo governo de Agamenon Magalhães, uma modalidade de 

ensino profissional na escola primária a partir da disciplina de Pré-Orientação 

Profissional,  a qual objetivava mostrar as crianças, na fase de escolarização, a 

dignidade do trabalho, fosse ele manual ou industrial; sua intenção era despertar,  

uma mentalidade profissional nos alunos. 

Ao explanarmos a respeito da construção dessa disciplina, destacamos suas 

transformações de nomenclatura entre 1938 a 1945. Num primeiro momento 

chamou-se Trabalhos Manuais, para em 1941 transformar-se na cadeira de Pré-

Orientação Profissional, sem, contudo, ter tido alterados os seus conteúdos.. No 

Programa de Ensino Primário de 1939, defendeu-se que todo o ensino primário 

deveria ser norteado segundo os princípios defendidos pela pré-orientação 

profissional. 

As atividades deveriam ser realizadas através de exercícios práticos no 

ambiente escolar ou em visitas às fabricas. Caberia ao professor levar seus pupilos 

aos locais nos quais estavam sendo realizadas as obras dos novos prédios, para 

destacar como foram construídos. Como atividades escolares, deveriam ser feitas 

pequenas construções na área externa da escola ou nas salas de aula. Assim, as 

crianças aprenderiam todas as etapas da construção civil e, dependendo do 

ambiente escolar, seriam utilizados os mais diversos materiais. 

Encontramos no Fundo de Interventoria um manuscrito “O desenvolvimento 

educacional de Pernambuco sob a Administração do Interventor Agamenon 

Magalhães”. Todas as folhas avulsas estavam em papel timbrado do Departamento 

Estadual de Impressa e Propaganda e sua estrutura demonstrava que se tratava da 

elaboração de mais um relatório do governo. Também observamos nele uma alusão 

às diferentes estratégias educacionais praticadas no período estadonovista em 

Pernambuco. 
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Aquele documento fez referência à Pré-Orientação Profissional, destacando 

que o Interventor Agamenon Magalhães havia criado um novo sentido àquela 

prática, a qual era concebida não apenas como forma de possibilitar o aprendizado 

profissional aos alunos, mas também como meio de educar e “incutir” nas crianças o 

sentimento de amor ao trabalho, a partir da criação de orientação e estímulo às 

vocações dos alunos. 

Percebemos que os princípios defendidos, em relação a uma instrução para o 

trabalho no início do governo continuava presente nesse período. Sabemos que a 

partir de 1942, com a entrada do Brasil na Segunda Guerra, ocorreram mudanças 

em algumas práticas sociais defendidas, contudo, a importância do uso da educação 

para estimular a profissionalização de crianças continuou. 

Como nos lembra Souza Neto, durante o período da Interventoria (1937-1945), 

Agamenon Magalhães “imprimiu um caráter personalíssimo” à sua administração; ao 

assumir o poder executivo estadual declarou como suas finalidades dois objetivos: a 

implantação da filosofia estadonovista em Pernambuco e seu levantamento político 

e econômico.  No discurso oficial um elemento sobressaia aos demais: “o 

Corporativismo Cristão, o qual afirmava que todo o povo, independente de classe, 

possuía o dever de ajudar à regeneração social e econômica”359 

É sabido que Estado Novo defendeu diversas políticas direcionadas à 

disciplinarização do trabalho. Existe uma historiografia que o caracterizou como um 

governo trabalhista e assim, discutimos a “Invenção do trabalhismo”. Nessa 

perspectiva, estruturou-se no Brasil, nesse período, uma ideologia política de 

valorização do trabalho. Ora essa, sabemos que o primeiro cargo de Agamenon 

Magalhães no governo getulista foi o de Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, 

de 1934 a 1937.  Não tivemos a intenção, nesse texto dissertativo, de nos prolongar 

sobre seu papel nesse ministério e sua relação com a política trabalhista, contudo, o 

panorama apresentado mostra um Agamenon Magalhães completamente 

comprometido com a  ordenação do trabalho e com a  defesa da instrução para o 

trabalho como forma de erradicação e prevenção dos males sociais.  

Esperava-se que a Educação desempenhasse um papel central na formação 

profissional, moral e política da população brasileira, e na constituição do próprio 

Estado nacional.  E foi nesse contexto que o homem rural e sertanejo foram 
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convocados enquanto forjadores da nacionalidade. O principal interesse declarado 

pelo regime e, consequentemente, pela Interventoria foi a necessidade da unificação 

do país e para isso, foi vital ressaltar aspectos os quais reforçassem a coesão 

nacional, suprimindo os regionalismos. 

Concordamos com o entendimento de Souza Neto, de que “a crença no povo 

como tábula rasa, como tela em branco360” na qual a interventoria imprimiria sua 

marca, é fundamental para compreendermos a lógica de propaganda deste regime 

político. Isso também é crucial para entendermos os múltiplos instrumentos, dentre 

os quais a educação, utilizados  pela interventoria na busca de legitimação e criação 

de consenso em torno de suas práticas políticas.  

A interventoria tinha como interesse uma transformação no ensino primário, o 

qual passaria a ter orientação para o trabalho. Devemos lembrar que, naquele 

período, boa parte das crianças pobres somente teriam acesso a educação 

escolarizada, na modalidade do ensino primário e era do interesse do governo 

formar aqueles “pequenos” segundo os interesses do Estado. 

O interesse pelo ensino rural partia de duas finalidades: a fixação do homem na 

zona rural e, consequentemente a ampliação das fronteiras nacionais; e a 

otimização da produção agrícola a partir do ensino de técnicas mais produtivas e 

eficientes no campo.  No Estado Novo, a questão da expansão e da unidade 

territorial teve um sentido diferente em relação ao passado, tratou-se de uma política 

de povoamento e colonização de terras distantes, sobretudo, para solucionar um 

problema de mão-de-obra e à nacionalização do trabalho. Era de seu interesse fixar 

o homem no campo, melhorando suas condições de vida e, deste modo, atender às 

necessidades da produção agrícola.  

O interior também foi representado como o lugar da “pureza”, pois não teria 

sido “contaminado” pelos males da civilização moderna. Essa visão pode ser 

constatada na tese de Agamenon Magalhães, defendida em 1921, “O Nordeste 

Brasileiro”, na qual ele nos apresentou o sertanejo como o  ideal da nacionalidade 

que, por meio  das práticas educativas por ele planejadas alcançariam a 

modernização. Agamenon defendia que apenas através de melhorias no meio rural, 

proporcionadas pela comunicação, proteção social, educação e higiene, o governo 

poderia fomentar melhores possibilidades de trabalho e produção. Tais ideias 
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fizeram parte da política educacional de seu governo na década de 1930 e 1940. 

Consideramos que Agamenon Magalhães enquanto Interventor Federal teve como 

um de seus princípios formadores a constituição de uma educação direcionada ao 

homem sertanejo e para isso empenhou-se em propagar o ruralismo pedagógico. 

O ruralismo pedagógico em Pernambuco, no período estudado, teve dois 

elementos fundamentais: os Clubes Agrícolas Escolares e as Missões Ruralistas. O 

primeiro teve como finalidade despertar nos alunos, através do incentivo a cultura da 

terra, o gosto pela agricultura. Deveriam ser fundados clubes em todos os Grupos 

Escolares que possuíssem área aproveitável. Podiam ser criados, também nas 

escolas Isoladas do Estado, do Munícipio e nas escolas particulares. Eles 

promoveriam concursos, exposições com os produtos da sua atividade agrícola e 

semanas ruralistas. 

No intuito de fiscalizar e orientar os trabalhos dos Clubes Agrícolas Escolares, 

foram criadas as “Missões Ruralistas Escolares”, no interior do Estado. Pretendia-se, 

com essas missões, promover a aproximação entre o mundo urbano e rural, levando 

diretamente ao interior, segundo os argumentos do governo, as inovações 

pedagógicas introduzidas  nas escolas da  capital. Seu programa, em termos gerais, 

era constituído por: reuniões com o professorado; aulas de orientação ruralista para 

as professoras; aulas práticas de avicultura, jardinagem, apicultura horticultura, pré-

orientação profissional, pequenas indústrias e “indústrias rurais” para os alunos das 

escolas estaduais, municipais e particulares; fundação de clubes agrícolas, 

bibliotecas, museus, jornais e cooperativas escolares; círculos de pais e mestres; 

excursões; exposições agrícolas; cinema educativo; plantio de árvores 

comemorativas; visitas aos estabelecimentos de ensino; demonstrações de 

educação física escolar; inauguração de prédios e instalações agrícolas escolares. 

O ensino rural em Pernambuco teve como modelo a Escola Alberto Torres e 

seu ensino foi realizado a partir de trabalhos manuais e jardinagem. Todas as 

escolas primárias do estado recebiam aulas de agricultura, criação de animais, 

pequenas industriais e trabalhos manuais. No interior, o ensino rural foi realizado 

nos Aprendizados Agrícolas de Santa Rosa e São Bento, subordinados a Secretaria 

de Agricultura; nos Institutos Profissionais de Garanhuns e Pacas (que, além do 

ensino industrial, promoviam também o agrícola) e; sob a orientação e fiscalização 

do Departamento de Educação, e em diferentes escolas católicas.  
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Outro mote do ensino rural em Pernambuco foi à criação do Curso Normal 

Rural. A Interventoria viu ser fundamental, para o alcance de seus objetivos, formar 

professores segundo os princípios defendidos para a zona rural. Os professores 

seriam os incumbidos de passar aos seus alunos os aprendizados esperados e fazê-

los perceber sua importância na construção do “novo” Estado. Coube aos docentes 

instruir as crianças sobre necessidade de sua permanência nas suas localidades, 

barrando, desta forma, o êxodo rural. Esse curso foi constituído por um Curso 

Secundário, de 3 anos e um Curso Pedagógico Rural, 2 anos.  

Outro elemento alçado enquanto forjador desse “novo” sujeito foi às mulheres. 

O Estado Novo, pretendeu utilizar práticas educacionais como mecanismos 

criadores da perfeita dona-de-casa, a companheira do Homem Novo, o qual também 

se procurara criar na ocasião. Sua personalidade deveria ser forjada segundo os 

interesses do regime, segundo sua concepção de mulher ideal.  

Como mostrado ao longo texto, a documentação com a qual trabalhamos 

somente nos autorizou a identificar as intenções do regime e suas expectativas a 

respeito do uso da educação em prol da formação da mulher, por meio dos ideais 

propagados  pela Interventoria como adequados à  Nova Mulher.  

As mulheres que não se adequaram aos moldes desejados, muitas vezes, 

foram internadas como loucas por seus familiares ou pela policia, como constatou 

Padovan. Aquela que tivesse comportamentos diferentes do que era entendido 

como apropriado, eram enviadas para o Hospital de Alienados– a “Tamarineira”, 

localizado no bairro da Tamarineira, no Recife, o qual existe até a atualidade, mas 

está inativo e hoje é chamado de Hospital Ulisses Pernambucano. Uma das 

principais estratégias da educação para a mulher pela Interventoria de Agamenon 

Magalhães foi um programa diferenciado na disciplina de Trabalhos Manuais no 

ensino primário. Os programas de ensino primário traziam especificações de temas 

a serem ministrados exclusivamente para as meninas:: corte e costura; diversos 

bordados; criação de ornamentos para a casa; tapeçarias; entre outros. 

Essa educação também estava relacionada com a higienização e organização 

do lar. Os trabalhos manuais incluíam em seus ensinamentos a produção de 

utensílios domésticos e regras para a limpeza das residências, o que nos pareceu 

uma clara tentativa do governo em propagar junto àquelas alunas a necessidade de 

higienização da vida doméstica.  Além disso, os produtos derivados daquela 
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modalidade de ensino também poderiam ser comercializados, ajudando no aumento 

da renda das famílias das educandas. Essas estratégias tinham como finalidade 

preparar essas meninas para tornarem-se perfeitas donas-de-casa e, quando 

necessário auxiliarem seus maridos, ou quando solteiras e viúvas mantenedoras de  

seus lares e filhos.  

Ainda, em 1938, foi lançada uma Portaria do Secretário do Interior 

especificando a criação de um curso de iniciação a vida no lar direcionado as 

mulheres das classes populares e sua finalidade foi preparar as mulheres para a 

vida no lar, com aulas diárias.  São objetivo era preparar a mulher das classes mais 

pobres para vida doméstica, forjando nessas a personalidade esperada pelo regime. 

O Ensino Doméstico foi direcionado a outro público: às moças das classes 

médias e altas, as boas moças da elite pernambucana. Tal modalidade de ensino 

tomou tamanha proporção, que em 1940, foi ampliado e criou-se o Curso 

Doméstico, sendo ministrado por cinco anos, divididos em: ensino preparatório, de 

três anos e especialização de dois anos. Essa “especialização” equivaleria ao ensino 

secundário, momento posterior ao ginásio.   Como a historiografia do Estado Novo e 

a História da Educação constatou, o ensino secundário nesse período era destinado 

a formação das elites, ora e também era de interesse desse grupo formar as suas 

mulheres  dentro dos modelos desejados.  

No mesmo decreto que criou o Curso Doméstico, ainda foi instituído um curso 

para a formação das mulheres das classes populares: Curso Domésticos Populares, 

os quais também seriam ministrados em um ano. Ao lermos os conteúdos 

abordados, identificamos uma continuidade entre eles e aqueles propostos para 

curso de iniciação a vida no lar. Parece-nos que houve apenas uma mudança de 

nomenclatura, mas os cursos ambos os cursos tinham como finalidade a preparação 

para o lar e a execução de trabalhos domésticos. Essas mulheres deveriam ser 

submetidas a uma educação diferente daquelas destinadas as da elite.  

Além do Curso Doméstico, a preparação para o magistério era a principal (e 

quase exclusiva) opção para aquelas que desejassem continuar seus estudos, ou 

até mesmo se preparar para o matrimônio ou outras atividades femininas disponíveis 

na sociedade, uma vez que era um dos únicos espaços públicos de atuação 

considerado respeitável para moças da classe média. 



147 
 

 
 

Ao chegarmos ao final dessa nossa trajetória nos surgem indagações sobre os 

caminhos percorridos, as escolhas metodologias, as leituras e ausências. O trabalho 

do pesquisar é solitário e doloroso, posto que tentamos dar respostas ao tempo e no 

tempo muito se perde. Começamos essa pesquisa procurando destacar o uso da 

rádio enquanto aparato socioeducativo pela Interventoria, mudamos de caminho e, 

ao final, encontramos mais lacunas do que respostas. Concordamos com Durval 

Albuquerque segundo o qual o trabalho do historiador muito se parece com as 

atividades das rendeiras nordestinas, nossa renda tem poucos fios cheios e uma 

imensidão de buracos, mas nem por isso não se completa e nem deixa de ser bela.   

Em toda a documentação emergia como elemento central da educação pela 

Interventoria a formação do Homem Novo. Ao lermos a historiografia sobre o Estado 

Novo e os trabalhos de História de Educação que se dedicaram ao tema, não 

percebemos um diálogo com esse sujeito eleito como forjador da nova 

nacionalidade.  

Comumente, a História da Educação sobre o Estado Novo, o elegeu como 

momento fundamental da política educacional no país. Teria sido esse regime que 

criou toda nossa prática educacional. Pensamos que, na verdade, nesse momento a 

grande novidade  foi, que pela  primeira vez no país, o governo nacional tomou para 

si a responsabilidade de sistematizar as práticas educativas primárias em todo 

território nacional. O Estado Novo incorporou as propostas de seus intelectuais na 

formação de seu próprio programa. Mas esse debate respondeu a questionamentos 

anteriores ao próprio governo, ainda remanescentes do século anterior.  

Procuramos com nossa dissertação trazer novas questões a serem debatidas 

no mundo acadêmico e sabemos que todo estudo está suscetível ao debate. Aliás o 

sentido da realização da  da pesquisa acadêmica é abrir-se ao diálogo.  Os estudos 

sobre o Estado Novo e sobre a Interventoria de Agamenon sempre deixarão lacunas 

referentes as resistências a suas estratégias, uma vez que a censura nesse período 

ditatorial eliminou até mesmo o registro dessas lutas de oposição. Concordamos 

com Capelato, que o historiador que trabalha com esse período sempre fica 

devendo ao leitor a reconstituição da história antiestadonovismo, até hoje pouco 

explorada pela dificuldade de localização  de dados. Sentimos muito por isso. 
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