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0 presente artigo tern como ponto de partida a analise da producgo histonogrifica
"c1Issica" rcfcrentc ;i historia &a educaqgo de Mato Grosso, cuja relevincia se devc a urn
primeiro esforqo em proceder a uma articulaqlo, mcsmo quc cronologica. da trajztbria da
cduca~riocm Mato Grosso. A partir dessa contribuicio, seguiu-se a prodticlo acadimicn,
inaugurada na decada de 1980 c prosseguida corn estudos e pesquisas dcsenvolvidox prlo
Gmpo de Historia da Educaqlo do IEWFMT que. ao longo de setc anus, gcrait Lima
p r o d u ~ g o acadimica ji publicada, alem de contar corn trabalhoi iniditas
consubstanciados em teses de doutorado e disserta~desde mestrado, defenrlidns ~ t od ano
de 2003. 0 artigo finaliza apresentando urn panorama dos trabalhos dejenvolvidos pelo
Grupo de Pesquisa no campo documental, tanto no Bmbito d:j documcntaq~o~escrita
quantc da oral.

ABSTRACT
The present article has as stnrting point the analysis of [he production of "classic" history
of education on Mato Grosso. Its a first attempt, even ifonly from a chronological point of
view. 10 aniculate the trajecton of education in Mato Cirosso. From this point on, starting
in ~ h 80's.
r
many published and unpublished researches. studies and dissertations were
conducted by !he Ciroup of History of Education of the Institute of Education at thc
Federal University of Mato Grosso Institute de E d u c a ~ l oda Universidade Federal de
Mato Grosso -. This journey 1s exposed here ending with a view over the production of
written and oral documents.
Key-words: education, history. documentation
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Urn balenqo historiograiico da yi'odiiq3o intelectual referente i Educaqio matogrousense representa urn momento priviiegiado ile se repmsar a cunsrru~Bv de
discursos co~~slruidos
por sujeltos que olharam 0 prmesso educatico de Mato Grosso
sob perspectivas difercnciadas. rnesmo que n temitico tenha sirlo cornurn.
Privilegiaremos arenas a produq50 historiogrhfica conhecida como "classio'..
aquela gemda por inttelectuais formadus ern ourrw areas de conhecimento q u r 6 0 a dc
Historla ou Pedagogia. 0 yue os conduziu a produzir trah~lhossobre o conttxto
educational fm, sem diw~da.o conlprornlsscb qne assumiram no an0 de 1919, por
ocasiio dil c~iaclodo Insrituto Histhrico de Mato Grosso (IHMT), institkjq50 cultural
aincta v i l a conteinporaneamente, que atrbuiu aos seus fmdado~ese primeiros
membros a respnns;lbjlid;lde dc cscrtves, rnr3o, pela prilneira vez? a Hist6fia de Mato
Grosso. E a a respns~bilidadefui assurnida pur seus intepant2s quc buscamn~
discimcr wblr us mais vu-iados ternas, visando ertioldurar. atravis dos artigos
produzidcrs no interior da Revista dn Tnsrituto Histbrico c de ubras independenyes que,
som,xlas, revelaram que a tarefa a elzs atribuida foi cumpri& a riaa.

E d u c a ~ i oe F~losofiav. 18 {Ndrnero Espec~al)- malo 2006 - pp. 41-66

43

A primeira prod11l;:io~ldjsicaque trsta h educa~iiomato-grossense tai escrita por
tun dos mais erninentes histotiadutrri mato-~osrensr,Virgilia Alves CorrEa Filho,
autor de quase uma centetla dr titul~~s
yilr versam sobre os mais variados assuntos, a
maioria deles referente ao sru estado natal. Engcnheircl de forma.+o, purem intelectual
do mais alto nivel, visto qur escorreito no escrrvzr t: pesquisador minuciow. esse
intelectual desempenhou, ao lado das lides de sua profisdo, cargos nu yoverno esvadual
de Mato Grosso e at6 mesmo colaborou. durante anns e enquanto rnernbro efetivo do
Instituto Historic0 e Geografico Brau~lzita,coma Secretirio Geral daqliela Instituiqiio,
criada pel0 Imperador D. Pedro 11. ern 1835. qur Ihe atri buiu a fun$iu primordial de
deixar registrada a Histhria do Brasil.
Virgilio Correa Fiiho. como ficou ninis canhecido. escreveu. dentre tantas outras
obras, ulna coleqBo de 7 titulos que, reunidos peln Prefeitura Municipal de Cuiaba.
deram origem as MonogruJias Cuiahanas, at2 ha pouco tempo rarissimas e hoje
reeditadas pelo Instituto Histbrico e GeogrBfico de hlato Grosso, no interior de sua jB
traditional coleqIo intitulada: Puhlicag6es Av~ilsus,no 59. A primeira delas intitula-se
Que.~ide.~
de Elwino, escrita originalmente no and d< 1915. Nela, C o d a Filho procurou
traqar um panorama historic0 do cenirio educacional, cunvidando o leitor a percorrer
sua trajetbria. do seculo XVIIJ 5 primeira metadc do XX. lnvestigador de primeira
grandeza, (:orria Filho, a exemplo dos historiadores de entlo, procurou recontar os
principais momentos da trajetoria educativa de Mato Grusso tendo como base de
pesquisa o universo empirico utilizado na epoca, ~ L seja,
I
a documentaqgo oficial de
maior grandeza nesse campo, a exemplo dos Relatbrios, Falas, Discursos e Mensagens
dos Governantes, assirn como se baseou na produqlo periodica produzida pelos
InspetoresIDiretores da Instruqgo Plitblica e que era remetida aos Presidentes de
Provincia a fim de servir-lhes de subsidio i confegao do relatorio mais amplo, aquele
corn que eram abertos anualmente os trabalhos da AssemblCia Legisliitiva. Ao lado
dcsse uniGasd empirico, Virgilio lanqou m5u da Lepis1al;iio provincial e republicana,
produzidas pela Assembleia Legislativa, apartir de 1835.Esse conjunto documental, de
cariter eminentemente oficial, foi suficiente para que rlz costurasse trQ sCculos da
trajetbria educacional mato-grossense, fazendo-o ao Iongo de. aproximadamente, A0
riginas.
Obra inaugural, QuestGe.7 de En.rino serviu dt: base p a n que outros autores
pr~desserndiscorrer mais comodamente sobre o assunto. A rstruturo dessa monografia,
optando por uma abordagem classics, a cronolcigica. snicin corn alguns rapidos
comentirios sobre o cenario educacional do pe~iodo colonial. hp6s abordar
brevemente sobre a instituiqio do subsidio literino. o auto^: 13n~nndoin50 do
documento mais antigo de Mato Grosso, os Anuis do S<vwr/odi7 C'cimorn (It, Cuiabu, da
Enfase ifigura do mato-grossense Jose Manoel de Siqueira. foill~adona Europa e que
foi professor de Filosofia na V ~ l aReal d~ Senhor Born Jesus de CuiabA, assim como
menciona o envio de estudantes a Europa, sempre apoiadr, nas infoni~a~fies
veiculadas
por esse antigo manuscrito.
Ao abordar os periodos da Independencia e do In~perio.CorrZa Filho se reporta a Lei
de 15 de outubro de 1827 que, a seu ver, hi benefira s ~ diversos
h
aspectos. mas que
trouxe infimei-as dificuldades para ac provincias. especialme~lteiquelas nlais pobres,
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onde a i n s t ~ u q bpublica apalas ensaiara ti~nidoj:passos. Esse era o casil de Mato
Gmssn: Posto qzre ditadrr pdos rnelhores insuirns, n herancn Prn I*FZ iie h~wgfich~~:
veiu
aiudo mais urterar u grarams sob qwe vivju a de~~etzfurudu
ptuvinuia, rccB~n
Ile~sangrudopnl crrcniu conriqiu politd'ca.(p. 17 1 Nesse pariicuIar, Virgil~ose referla
aos acontecimentos t
h Rusga. movi~nento tegenc,i;ll extremamelltc vialento.
dcflagradr, em Cuiaba e espa;hado por diversas Vilas e ti-eguesias. Ao sereferir a citada
legisla~in,Frn nota. e~plicii;que a mesmaimpunha u metodo dc ensino a ser adotario
em todo u Impkrio, o ennno mutuo, sem, entreretmto, entrar em pormmoi,<b.
A seguir, o nutor encaminha a discussgo tendo por base o aporte mais recorrente da
!egislacgo mato-grossense ~efe~.entc
B cduca@o, qua1 szja, os Rrgulan~entos da
Instruqio Pub:ica: o de 5 de maio de 1837, aquele conhecido como Levergeriano e
prornulgado no ano de 1 854. seguido do Regulamento Orginico, de 1873 que. segundo
ele. fomentou, ate 1880, uma decada.frcunda, vis:o terem srdo criados nesse priodo o
Gabinete de Leirura ea Escola Normal, inaugurada a 3 de fevereiro de 1875. Ao abordar
o Rzplamcnro Maracztju, de 1850, VigiEo dcstnca a criaqio d o I .iceu Cuiabano e u
aumen:o do nhmero das escolas pkblicas e pal-ticulares na prnvincia mato-gwssensc,
ilustr;mndo corn dois impnrtantes mapas. A Reforma Souza Bandeira (1889) P
panicularmenie cara ao autorque, ap6s relenibrar a importante cargo oci~padupor rssc
Presidente da Provincia, enquanto Inspetor dr Ensino do Rio de Janeiro, destaca as
transfunna~fiestrazidas no bvjo desva ljltima reforma do periodo Imperial: novos
conteudos para o ensino ptimhrio, divisio das escolas elementares provinciais em 3
catcgorins, criapgo do Externnto Femjnino e do Liceu Cuiabano. corn seus inovadorts
planus de estudo, e a ampIiaq50 da funqHo do C'onseiho Superior da lrasWuq80 Publica.
Citando. pur muitas vezes, fiases pronunciadu por Suuza Bandeim, em Reiatbrio
apresentado B Assembieia Legislativa, rl;i destaque ds idhias de ferniniliza~jiodo
mapktirio, deixando de evidenciar que eIas n b zflorwam naquele momento, visto que
gesladas dcsdc n dhcada de 1 870 Ao se referir a esse aspecto, que o autor considera
inovador, di destaque si preferencia que Souza Bandeira a regencia das escolas
primbrias p e k s mulkeres, fclssern elas mistas, fernininas nu ate mzsma masculinas.
Colnca em evidbcia lima frase prununciada POT aquelcgcv cmante: E n tmrapmr~inricr
coma esto, rle v m i n ferrit8rio e dlminlrta populagGo, u honlem naturuln~enrra i r d o
paru u u ~ m s~r-nhulho.r
mais rer~dasos,sri .se inclinaru para as ladigas inglorias do
magistkrio, q u ~ n d onEo river prk,riimo para coisa nenhrrma; a tn~rlhere.rtu em outm
rituuc.do. ohedece a utna toco~cionarural. {p. 36-37) A Enfase que C o d a Filho ck B
essa ultirna r e f m a imptrial, em Mato Gmsu, cztta~nentr:s e n e de base para
cornpreendemos sua vigkncra nos primeiros anos do perido republicano. Assim,
prossegue rratando das altcraqcjes,proporcionadas em IS9 1. li reforme Souza Bandeira,
seguida daquelas preconizadas em 1896,pot2.m dedicando-se nlais aprofundadanlenre
h Refnrma de 19 I O.uma das mais importantesimplementadas pela Republics.
0 que emblernatiza a maioria dos trabalhos de Virgilio Alves Corren Filho e a
relacgo de cornpetencia estabelecidas enrre o texto em si e as fartas e interessantissimas
notas, sempre colocaclas ao final do trabaiho e que quasz que se aproxiim. em nilmero
de piginas, do texto principal. Essas notas explicativas buscarn iluminar a quesdo
especificamente tratadacomo contcxto rnais amplo ou:ent5o. se presarn a fazer
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citaqdes longas acornpanhadas de quadros e tabelas, o que conduz o leitor a uma
cornpreens50 cada vez mais ampliada do texto trabalhado.
Virgilio Alves CorrPa Filho inaugurou a produqgo historiogrhica sobre a educaqCo
de Mato Grosso e Quest6e.vde Eusino representou urn guia a partir do qual os demais
autores se aventurario a escrever sobre essa temritica especifica.
Em 1940, Gervhsio Leite, causidico de renoine e respeitabilidade se propbe a
escrever sobre a instruq5o publica de Mato Gross@em obra cujo titulo e subtitulo
indicam o recorte que o autor escolheu: Urn .~ccuIode i ~ ~ s t r u ~publica
rio
(Historia do
cr~si~~oprimdrio
em Muto Gro.os.~o).
publicadd sornente no ano de 1870:coin urn total de
178 piginas. No rastro de Correa Filho, a obra em questgo passa ligeiramente sobre o
periodo colonial. chegando a fazer as mesmas i-eferhcias que fizera seu antecessor,
porkm acrescentando alguma bibliografia de apoio. a exemplo de Cassiano Ricardo, em
sua traditional Man.l~apuruOexte. na qual disponibiliza dados sobre a entso capitania
de S5o Paulo: cuja carencia de livros se assemelhava rnuito a preciria sihraqlo de Mato
Grosso naquele periodo, cuja proximidade histbrica ligara irremediavelmente essas
duas unidades federativas. Mesmo considerando que SBo Paulo veio a merecer, em
1827. a instalagBo dt. urn dos dois primeiros cursos juridicos criados no Brasil, a
situaq50 ioducacional paulista no que concerne ao ensino primario ,e secundhrio se
apresenta carente em toda primeira metade daquele seculo.
Ao analisar o primeirt, regulamento da instruq?lo publica, 0 de 1837, Leite. como
hornem voltado para a area do Direito. avanqou o olhar na documentaqgo j i pesquisada
pur Correa Filho porem avanqou para alem da legislaqiio regional. utilizando seu amplo
conhecimento e leitura da bibliografia mais ampla de Hist6ria da Educaqgo brasileira, a
exemplo da obra Nog6rs de Histhi-ia da Educa~Go,de autoria de Afrlnio Peixoto,
citando ate ~ n e s ~ ntrechos
o
dos relatorios produzidos pel0 Ministerio do Impkrio e at6
mesmo dos cumpetentes discursos e pronunciamentos sobre o contexto politico
Imperial pronunciados pelo criticu Tavares Bastos. leitura clhssica e obrigatbria para
todos aqueles que se aventuram a escrever sobre o contexto brasileiro nos oitocentos.
Alem dos reiatorios, falas e discursos pronunciados pelos Presidentes da Provincia de
MT, por ocasiso da abertura dos trabalhos legislativos. Gervhsio Leite, ao analisar a
educa~5ono Imperio: privilegiou corno base de analise os muitos relatirios produzidos
pelos InspetoreslDiretores dtilnstru~loPhblics~,incorporando mais profundamente urn
lil5o doci~mentalate ent5o pouco explorado. Esse fato pode ser comprovado quando ele
abre um capitulo, o V, intitulado "A aq5o de Ernesto Camilo B,meto", baiano que foi,
por muitos anos, 1-180 somente reitor do Seminirio Episcopal da Conceiqlo, mas
tainbkin Inspetor GeraI dos Estudos e da Instruq50 Fublica. ficando notabilizado pela
excelente qualidade de seus relatorios qualificados por Gervisio Leite, como notdveis.
(p. 47) Ao analisar a decada 70 do seculo XIX. alem dos relatorios citados, o autor
buscou incorporar algumas pesquisas e leituras, a fim de ampliar e tornar inais claras as
assertivas h Camilo Barreto, ao citar o famoso pedagogo Abilio Cesar Borges, o
Visconde de Carnaubas, autor de inumeros comphiios diditicos. muitos deles
utilizados fartamente nas escolas prirnirias mato-grossenses, e proprietk-io de
estabelecimentos de ensino instalados na Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
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Mesmo n5o citando o local onde esse farto material docurnen~alse localizava, visto
que Leite apenas dele se apropriou sem remeter o lcitor I fonte, o livro segue
trabalhando cronologicarnentecada uma das ja citadas reformas de ensino. Como born
jurista e. cor~sequentemente,admirador de Rui Barbosa, Gervasio Leite considerava
que as suas ideias pedagbgicas, apesar de brilhantes, forarn pouco aprgriadas pzlos
governantes de Mato Grosso: Estudunda rriin~~cuuamente
a situario do pais,
u.ssi~lalava
Rui,nu pariumetlto, "que somos iiw povo de nnaIfubetos ". que a instmcGo
popular; nu Corte, corrlu wlr provinuia, nCn pussa de urn desideranrrn " (..)Qua1 u
i~~fluinl'ia
des.sa.r I I ( > I W S 1de1~s
nu pruvi~acia;)Mesmo se~idijnrirnir8ria,cnnclui-se qur
r~c.whunanu qume irenhum zntere.rse despertavam as idkias dr Rui. {p. 73). Gervasio
Leite encerra o period0 imperial fazendo u n balanqo
~
critic0 interessante,p i s atribuiu a
rala populaqiiu e as dificuldades financeiris da provincia as causas maiores do fracasso
da i n s t n ~ ~ pi~blica:
io
.Ya"o era sri a twarsez ddr mwtres, de cuja fulta aindu hrvr ntl.7
resse~itjmos.nrtn LI incompreensnsrio dospais yue tGo man~hvarns m s filhos I j F.TCDIO.
Havia acimcr clt. rurlo folta de ~linheironos uqli-cs pm~~inciuis,
para acrrdiu us
necessidades inadiriveir que assoberbavam o ensino. (...)nos i.>sperus Ila Xepuhlica, a
pmvincia, corn uma cirrn idtir~ti~w
ri do Estado utuul (1.477.041 Km?), estava
praticamenttc! u'es~~ovoadn,
pols cutlrfivu,yuando muito, corn urnupopulaqciotie 80.000
hnhitatr~is.0 discurso &a Modemidade esta fudeniente presente nu trxtd Jesse autor
que fechou o capitulo da educaqgo imperial corn a seguinte fkase: Ohnperio,portunto,
rieixuva a Republics urn trubalho ma/ cnme(.rlrlo. E just0 que se destaquem as
clijiculdades que irnpedirarn u aqa'o de algrtns homeju de boa vonfade, diBculdades qice
uaruvb dos anns tleh-lr~rrn
Muto Grnsso esqurcido n o j m do Brasil, sem braqos e st7nr
dinheim, corn os seusjliros bebendo aquele "leite da ignorciticin" de que falou o
oronistu colonilrl. (p. I(bj
A abe~urada2Uparie da ob1.a. Nu Rqiihlica, 6 inaugurah corn o pusicionamentode
Gewrisio Leite sobre o contexto republicano, pensado em torno de tris eivos
fundame'ntais: liberalismo, analfabetismo c escolas:A Repliblicra trouxe a ~ ~ ~ . r . ~ i cde
n<'ci~~
uma r i i a i ~ c i - l ~plum
t i ~ pais en1 que o povn era uma figurn retorica, atjtcele polmo
hestinl~zrrdoda r_rp~essGode riristides Lobo, gut7na'o titlha consciZprcia dt, .ri me$mo.
(...)Ore,a rralidade de 18911 apresentava 852 a ~ ~ n ~ ~ b remt ocada
s gndpo de 1.000
Brusileims. f.,,)EssrMinisfkr~odu I~zstt-up?cioPlibhca, ~~onrudo
cnrneqau corn a vedha
poliricu de sempre prlu cumeuitJu,cuidando de reformar o ensi)tosuperior (. ..)acahou
dri-rmdo tudo para qtre or; Esrudn.~cuida.~sem,
romo jri o Ato Adicrorud ccrmuclanaente
jiz&wi.Ora, em evidcnte que o,fundnmental crd o ensino yrimario, o uljuhetizaq60, a
direqiu consccenteria ma~.Lmpam
umn Rcyiblic-aq uepretendia sw democrbtira.
Para Gervasio Leite, estava c l a a a postura adotada pelas elites: estar semprc
reformando a educa~gopara ver se conseguiam seu intento. porem, para o auto]-, a
questio estava para tnuito alkm do que pensavam ns govemimtes: 0 resultado n i r ,
podia ser outro, sencio o cie sempre. St.o ensino aio tterrr yualilbrie, se o mespe nu'o fern
cornpetencia, se ospais niio munriurn seusjilhos a escokr, se nlju ha material escola~;
pridios, mitodos, pmgrumu, escnlas, baixa-se uma nova lei, aprovmdo utn novo
~cgulamet~to
e deita-se yaru dormir "a sombra dm bananeirns, debujxo dos
L7ru)gai.~ (p.92)
"
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Assim, fica clara a abordagem que o autor implementad $ Republica, enquanto um
periodo regulado por uma 1egislaq;io de cardter antecipatorio, deixando, nessa inedida,
de operar transformaq6es na realidade ou. quando o conseguiam, nova legislaqlo ja
estava em preparo. Numa coisa o aulor comungou corn os principios republicanos: o
h t o de que o ensino passou a ser leigo e obrigatbrio, fato que, no seu entender, n8o hi
suficiente para opmar as modificaq6es t5o necessirias para a epoca. Ao analisar a
primeira refonna republicana. de 1891, Gervasio Leite atentou para o grave problema
da falta de recursos, sanado parcialmente naquele momento pela instituiqgo do fundo
escolar. Como born conhecedor da legislaq80, arnpliou a explicaq50 da natureza desst
imposto. esclarecendo que o mesmo recaiu nos que exercium industria, prqfissGo onu
vhjiam de rendimen~osprdprios e destinavra-seprinuipalmente aquisiqdo de moveis
para as e.scolas ~,for?iecime~itn
de ve.~tuiirioe zdtensilios ris crianqmpobres. (p. 9 7 ) N a
analise da reforma seguinte. a C o d a da Costa, de 1896, Leite centra a discussio na
divislo do ensino priinario em elementar e complementar e na utilizaqso do metodo
intuitivo, pela primeira vez aplicado no cenirio escolar mato-grossense. Apesar de
revolucioniria para a epoca, essa metodologia niio foi capaz de alavancar e transformar
o ensino primirio, entretanto, na sua opinlo. em vez de uma escola coutru o aluno,
Anidtrio Corria tenrava uma escola afuvor do aaluno, aqzkela quejbsse urn resumo vivo
da sociedude, onde preparmsern homens de acordo corn suas tend6ricias nclo
"mciquinas que repetksem os compendios de uol: ( p . 105)
Prossegue Leite cotejando os primeiros regulamentos republicanos buscando
evidenciar o crescimento no numero de alunos, que chegou a dobrar entre 1899 e 1906.
(p. 110)Ao iniciar a analke da Reforma regional de 19 10, o mesmo autor discorre sobre
urn aspect0 que muito afetou o cenario social e educacional do periodo: o fenbmeno do
Coronelismo que, segundo Caetano de Albuquerque, governante rnato-gossense
( 19 1 5- 1 9 17), i. o rontljgio da politi~wgem,
fazendo do professor pziblico o s~wiu'orde
urn partido, h galopim eleitoml que esciwe a ata e k o agente do cabala eleitoml (p.
1 1 5 ) Depois, elenca as alterap6es e inova~Besdo Regulamento de 1910, a exemplo da
criado da Escola Normal, dos Grupos Escolares, do ensino livre (escolas particulares),
da inovaq50 do mmitodo intuitivo e pratico e da proibiqgo de ser o ensino ministrado,
como antes, por decurides ou monitores, assim e do impediment0 da aplica~iode
castigos fisicos. Depois de expor minuciosamente esses aspectos, Gervhio Leite abre,
na seqiigncia, suas criticas I essa reforma. Mesmo elogiando o carater inovador,
atribuiu seus fracassos aos problemas histbricos de Mato Grosso. Como que resvalando
numa especie de determinism0 geografico ou "lenda" geohistorica, considerou: E urn
regulamento, infelizmenie, nzo lem for~aspara de um golpe ~.eforrnar&do. New a
quest60 .fidndan~entul
Jiru em tonlo de urn regulume~?to.(...)a qnestfin ITGO C sd de
m&todose lie tkcnica. A questGoprimeira e R do meio. As co1adi~6es
mcepcionais que a
geografia mato-grossense criou devem ser maduramente anali.wda.7.Por outm lado, a
siiuragilio cstagnada do pmfe.wor ma1 remunerudo e sem possibilidade de auesso nu"o
sedm ningutrn ou s ~ d m
os menos uptosparu oonatros mistews da vida. (p. 123)
Assirn, na medida em que o process0 educativo mato-grossense se aproximava da
vivgncia do autor, nascido em 1916, suas anilises criticas se intensificavam.
Apaixonado pela estatistica, tkcnica considerada apropriadapara fornecer os
"
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pnrimetros ao born administrador, G m i s i o Leite, ao final da obra, introduz urn
cal~itulointitulado E,vturistica Escokw. Considerava ele que os fracassos escolares do
passado poderiam, em grande pane. serem atribuidos a falta de dados estatisticos,
capazes de direcionar e tornar melhor conhecida a realidade social: Ora, .$em urn
precise levuntnmet~
to regular t. harmdnicd, impossivcr~se tornatn conJior~
tos c
esru~lolns,ncio so do pan to de vista'tkcnico. ('0mu do pan to de vista adminis arativo.
F'enrimeno de massra - Irmhrrr Lnuwr~coFilho - n educaq5o s o apresenta 0s.ssus
verdadeiro.~d~c.lir~eurn~~?ros,
a suo rnmchla de e.vt.cuga'o e 0s s m s resuItudos, pela
esratisticu. (p. 129-130)
Ao analisar a reforma de 1927, qualifica-a de inradeqwadu para urn mundo en!
rnuriiincw, isso poryue, ao divibr as escolas primarias em isoladas rurais, isoladas
urbanas. isoladas noturnas, reunidas e grupos escolares.essa reformulaclo educational
nlo fazia qualquer distinq5o no hnbito dos conteudos: .4 yt12 nus zonus mrais de,firca
de~uidadederriogrjfica ministrava ~wcatlicamenteas mesmus clisciplina,~que os
mestres ensi~iavamnus rotins urbanas, deleawwzente povoadas. (p. 138). Suas criticas
n5o param no cumculo. mas atingiram aids o inttodo que, segundo Leite,
preconitava, obsoletamente, o inruitivo, deixando de contemplar os mais n~odernos
mttodos de ensino. Por outro lado, na sua opinifio,o Regulamznto de '1927 preocupouse mais em transmit i~ conhecimento do que em educar: A vsoola nfio C upenas urn 11igov
o~lrirest.aprende a der a cscrevcr-e a contar Deve, ao conwario, ser ~t etlsino primal-10,
como disse Gustavo Caoanema, o verdudeiro ins&nrmento de nl~delacclodo ser
humano. Sr; n e <colanova poderu atender a esle alto ohjutivo do e ~ ~ s i prirnrirlo.
no
Ip.

