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Introdução  

  

A importância da educação para o desenvolvimento e progresso do Brasil tem sido 

amplamente discutida por governos e pela sociedade nas últimas décadas. A ela e ao 

professor, é atribuída a possibilidade de melhorar as condições econômicas e sociais, 

preparando o povo para construção de um país moderno nos moldes das grandes nações do 

mundo.  A formação de professores tem sido discutida na perspectiva de melhorar a qualidade 

de ensino nas escolas públicas brasileiras, uma vez que sem bons professores não se pode 

pretender um ensino de qualidade. Percebemos, no decorrer de nossos estudos acadêmicos no 

curso de Pedagogia, a fundamental importância que o preparo do professor tem para o 

desenvolvimento do ensino escolar. No entanto, vemos, constantemente, críticas a ele, 

responsabilizando-o pela má qualidade do ensino no país. Até concordamos, em parte, com tal 

afirmação. Mas esta carece de fundamentação histórica, visto que, em séculos, desde o 

descobrimento do Brasil pela coroa portuguesa até os dias de hoje, inúmeras propostas foram 

feitas na perspectiva de melhorar a formação do professor brasileiro, mas que por motivo ou 

outro, acabaram por não obter o resultado esperado ou resultado algum. 

O reconhecimento sobre a importância da educação e da formação de professores não 

é atual. Pelo contrário, pode ser identificado em outros momentos históricos do Brasil, com 

maior ênfase no período da Primeira República, também conhecida como República Velha 

(1889 a 1930). Neste período, a educação foi destacada como sendo de grande importância 

para a concretização das transformações políticas, econômicas e sociais, e merecedora de 

maior atenção do Estado, com promessas de melhorias quantitativas e qualitativas. Os 

idealistas republicanos elegeram-no como marco histórico para a educação brasileira e ao 

regime imperial, deflagraram inúmeras críticas quanto à qualidade da educação. Mas se na 

monarquia brasileira nada fora feito, o que foi feito na república, então? Que profissional foi 



pensado para atender às exigências de qualidade que se buscava para a escola pública?  Por 

isso, nosso estudo delimitou-se a este período. 

 Salientamos a importância deste estudo para um melhor entendimento e 

dimensionamento das ações empreendidas para com a educação dos professores neste período 

e das influências por detrás das políticas implementadas para tal fim. 

  Pensar a educação escolar pública e o processo de formação de professores como 

imune às influências externas é desconsiderar o estratégico papel de ambos na construção, 

confirmação e manutenção das estruturas sociais. Por isso, buscamos estudá-los nas suas 

relações com o contexto social, econômico e político, procurando responder ao seguinte 

problema: Qual o perfil de professor idealizado pelo Estado Republicano? Nosso objetivo é 

demonstrar as principais realizações do Estado republicano para com a educação e a formação 

de professores neste período e identificar as principais influências dos ideais republicanos nas 

políticas educacionais empreendidas. 

 Para este estudo, realizamos pesquisa bibliográfica, subsidiada em trabalhos de autores 

que pesquisam a história da escola e do professor brasileiro como Castro (2006), Hervatini e 

Souza (2009) Schaffrath (2008); Tanuri(2000) entre outros também importantes.    

 Para melhor desenvolvimento e compreensão de nosso trabalho, o subdividimos em 

três partes: O lugar da escola no processo republicano brasileiro; A escola normal no Brasil e 

A formação do professor segundo Fernando de Azevedo. Assim, nos inserimos nas discussões 

sobre o professor brasileiro esperando contribuir no campo da história  para com a educação 

deste profissional. 

 

 

O lugar da escola no processo republicano brasileiro  
 

 

 A implantação do Regime Republicano no Brasil deu-se sob influência, em 

movimento retardado, dos acontecimentos políticos ocorridos na Europa com a Revolução 

Francesa e pelo contato de intelectuais brasileiros com os ideais iluministas e positivistas. 

Constituiu-se numa transição complexa e não linear, como, por vezes, dá-se a entender na 

literatura histórica. A sociedade brasileira passava por um momento de grandes 

transformações. Na economia, a força de trabalho deixava de ser a do negro escravo. Na 

educação, uma atenção maior para o ensino primário com garantia do Estado; antes sob 

predomínio da iniciativa privada. Havia o desejo de mudanças quanto à forma de governo, 

caracterizado pela centralidade monárquica e pouca participação política do povo nos 



negócios da nação. Pelo país, muitas revoltas manifestavam a insatisfação social de várias 

regiões para com as políticas adotadas pelo governo imperial: Revolução Farroupilha (1835), 

Sabinada (1837), Revolução Praieira (1848), e outras que, de longa data, indicavam a 

provisoriedade do Império.    

 A emergência dos republicanos organizados em partido consolidou a defesa de uma 

nova era para a nação, abrindo caminho para sua modernização segundo os ideais iluministas 

agora em bases positivistas. Prometiam uma nação com direitos de cidadania para todos, um 

governo para e por todos sob o princípio da liberdade e democracia (SCHUELER & 

MAGALDI, 2008, p. 34).  

 O projeto republicano de modernização do país objetivava mudanças profundas na 

sociedade brasileira. O contato dos intelectuais republicanos com as transformações ocorridas 

na Europa, principalmente na França, mostrava que o Brasil encontrava-se distante das nações 

modelo de civilização. Colocar o país rumo a caminho da modernização exigia ações 

pontuais, remodelando, formando um novo cidadão no pensar e no agir quanto ao trabalho, à 

saúde, aos hábitos de higiene e a conduta social.   

A educação assumiu papel central neste projeto republicano de renovação e 

modernização. Primeiramente, esta importância estava ligada à legitimação do novo regime, 

cujos alicerces estavam na vontade popular manifestada pelo voto. O direito ao voto cabia 

somente aos alfabetizados, mas neste momento histórico, o índice de analfabetos entre a 

população brasileira era muito grande, atingindo mais de 80%. Por esse motivo, era 

impositiva a necessidade de escolarizar essa grande massa para que o processo eletivo, 

pertinente ao novo regime, não se configurasse na fragilidade de sua legitimação. Isso 

confirma Magalhães. 

 

Mais um fato tornava o investimento na educação tarefa urgente: com a 
maioria da população analfabeta, o sistema republicano poderia estar 
seriamente comprometido com a falta de quórum nas eleições, pois só 
votariam aqueles que soubessem ler e escrever. Assim, providenciar 
instrução à massa torna-se imperativo para a garantia da nova forma de 
governo implantada. (2008, p.97)  
 

 

   Preparar o povo para sua inserção no processo político democrático era, pois, uma 

tarefa necessária e melhor seria realizada por meio da escola, com foco para o ensino 

primário. Tal como fizeram os Jesuítas, ensinando os ideais e valores cristãos às crianças 

indígenas por meio da escola, os republicanos objetivaram, não somente letrar a população, 



mas também fazer da escola lócus para a formação do novo cidadão para a República, 

moldando-o aos ideais e valores que fundamentavam o regime no país. Transformar a grande 

massa em pessoas civilizadas, educadas, próprias de um país ordeiro e progressista, com uma 

identidade nacional visível era uma árdua tarefa a ser executada (MAGALHÃES, 2008). 

Opinião semelhante compartilham outros autores, como Ana Emília C. S. Ferreira e Carlos 

Henrique de Carvalho:   

 

[...] a defesa da instrução como elemento de integração do povo a Nação, 
fortalecido com a proclamação da República, propiciou a necessidade de 
produção de uma nova escola, organizada de acordo com os interesses do 
projeto educacional da nova ordem que se implantava. Nesse período foi 
atribuída a educação popular o papel de formação do cidadão republicano, 

consolidando o novo regime e promovendo o desenvolvimento social e 
econômico. (FERREIRA & CARVALHO, 2011, p.4, grifo nosso). 
 

 

E também Luciana Hervatini e Fátima Cristina Lucas de Souza  

 

A escola primária representou, neste momento histórico, uma cultura escolar 
a parte. A ela caberia a finalidade de moldar o caráter das crianças, 
incutindo-lhes: „valores e virtudes morais, normas de civilidade, amor ao 
trabalho, respeito pelos superiores, apreço pela pontualidade, pela ordem e 
asseio‟ (HEVANTINI & SOUZA, 2009, p.3270, grifo nosso). 

 

Para os intelectuais republicanos, a escola assumiria o papel fundamental no projeto da nova 

Nação. Assim  

 

[...] caberia a escola e a suas professoras o „regenerar‟ do povo, fazê-lo 
nascer de novo, deixando para trás um estado primitivo, de barbárie rumo a 
uma nova civilização dos costumes. Regenerar aos olhos republicanos é 
nascer de novo, civilizado. A natureza de um povo „atrasado‟ se corrige 
através de sua higienização e da educação; é assim que se aperfeiçoa uma 
Nação. (MAGALHÃES, 2008, p.107, grifo nosso). 
 

 

 Ao mesmo tempo em que via a escola como local privilegiado para difusão de sua 

ideologia, o governo republicano tinha a intenção subjacente de “apagar” da memória 

histórica as iniciativas imperiais, de modo a fortalecer suas próprias ações quanto ao ensino 

no país e criar um novo marco político-histórico para a educação brasileira.  Dar relevo às 

ações republicanas levava ao apoucamento das iniciativas e ações imperiais.  Quanto a isso, 

são importantes as análises trazidas por Lívia Diana Rocha Magalhães referentes à imagem e 

ao simbolismo no período republicano. Segundo ela, havia a intencionalidade de divulgar 



visualmente tudo o que era feito, a ação de transformação, concretizando os ideais defendidos 

para a constituição de uma civilização moderna (2008).  

 O início do período republicano não representou grandiosas mudanças na educação 

brasileira como se poderia deduzir diante do retórico discurso de seus intelectuais quanto à 

garantia de direitos aos cidadãos. As que ocorreram não foram marcantes, sendo, aliás, poucas 

as ações significativas neste início.  

 A preocupação para com o ensino primário se fazia presente. Agora, mais que nunca, 

por meio do ensino escolar, a grande massa da população deveria ser alfabetizada para somar-

se ao corpo eletivo de cidadãos que garantiria a legitimidade ao novo regime. A educação 

seria “aclamada como instrumento para viabilizar o sistema de voto universal” 

(SCHAFFRATH, 2008, p.145).  

 Os grupos escolares tiveram sua origem nas escolas anexas às Escolas Normais do 

estado de São Paulo, após as reformas que ocorreram no final do século XIX (CASTANHO, 

s/d, p.5800). Sua criação, sob grande responsabilidade dos estados federados, constituiu-se 

um avanço no sentido da constituição de uma escola primária moderna e de qualidade. Sua 

estrutura física e organizacional diferia das escolas unitárias
1
 apresentando ambiente 

apropriado ao trabalho de ensino e organização didático-pedagógica e administrativa com a 

inovação pelo ensino seriado. Este modelo escolar correspondia à influência positivista que 

embasava os ideais republicanos prezando pela organicidade, divisão e cientificidade no 

trabalho educativo. Modelo inspirador, o estado de São Paulo foi o pioneiro na sua 

implementação e sua escola primária tornou-se parâmetro para as escolas republicanas de 

outros estados da Federação. Educadores de muitos lugares do país vinham para conhecer as 

mudanças ali empreendidas. Isso configurava a importância que o estado adquirira no cenário 

político e cultural da nação. Também outros estados tomaram a iniciativa de implantação de 

grupos escolares, constituindo uma experiência particular, como é o caso do Rio de Janeiro e 

Maranhão, por exemplo.  

 Embora os grupos escolares tenham sido uma iniciativa na busca de melhoria do 

ensino primário na Primeira República, eles tinham também a missão ideológica de configurar 

um marco educacional, um símbolo da ação republicana na educação brasileira, com seus 

prédios majestosos e imponentes.  

                                              
1
 [...] escolas unitárias de ler, escrever e contar as quais atendiam alunos de idades diferentes e adiantamentos 

escolares distintos na mesma sala de aula. Além disso, eram de acesso limitado e não possuíam propriamente 

uma uniformidade em suas diretrizes pedagógicas. Na maioria das vezes, funcionavam na extensão da casa do 

professor, ou em paróquias, cômodos de comércio, salas pouco arejadas e com iluminação precária (PEINADO, 

2010, p.84). 



 Ainda que reconhecida sua importância no contexto educacional do país, o modelo de 

grupo escolar atendia, quase que exclusivamente, à população dos centros urbanos,  enquanto 

a grande parte da população recebia a educação primária nas escolas de estrutura 

multisseriada. Esta situação foi evidenciada não apenas nos anos iniciais da República 

brasileira, mas perpetuou-se sob a imposição dos diferentes contextos  econômicos e políticos 

encontrados nos inúmeros estados da Federação. 

 

 
A escola normal no Brasil  

 

A formação de professores não deixou de ser tema de discussão entre as autoridades, 

políticos e intelectuais republicanos no Brasil e nem foi uma exclusividade destes. No período 

do regime imperial, houve mostras de preocupação do Estado para com o preparo do 

professor para as escolas primárias. Isso se verificou na Lei Geral do ensino de 1827, que 

tencionava a seleção e a preparação pelo emprego do método do ensino mútuo ou método de 

Lancaster
2
. Depois, sob a responsabilidade das províncias, com a criação das escolas normais, 

tendo como marco histórico a fundação da Escola Normal do Rio de Janeiro, em 1835.  

 As Escolas Normais, no Brasil, destinadas à formação de professores para o ensino 

primário seguiram, provavelmente, o modelo da França (SCHAFFRATH 2008), onde a 

preocupação com a educação do povo levou à atenção consequente para com o preparo do 

professor em escolas apropriadas para tal fim (TANURI, 2000). O surgimento destas escolas 

no Brasil teve a influência dos ideais iluministas, que, na educação, configuraram a 

perspectiva redentora da escola no desenvolvimento nacional. A educação do professor 

também foi influenciada na própria admissão dos candidatos ao curso normal, sendo o que a 

sociedade exigia da mesma naquele momento. Conforme Castro: “Para admissão nas escolas 

normais, o documento legal de criação da Escola Normal de Niterói estabelece: boas 

condições morais do indivíduo, portanto era necessária boa morigeração; saber ler e 

escrever;” (2006 p.5-6). Esse modelo foi seguido por outras províncias, com grande 

disparidade nas datas de implantação: Minas Gerais (1840); São Paulo (1846); Pernambuco 

(1864); Amazonas (1872); Paraná (1876) e Goiás (1882).  Fato comum nas Escolas Normais 

brasileiras, os futuros docentes aprendiam basicamente o que deveriam ensinar a seus alunos, 

                                              
2
 O método lancasteriano procurava, entre outras coisas, desenvolver principalmente os hábitos disciplinares de 

hierarquia e ordem, exercendo um controle pela suavidade, uma vigilância sem punição física. Tais 

características se encaixavam perfeitamente nos propósitos políticos do grupo conservador. (VILLELA, 2000, 

p.107 apud CASTRO, 2006, p.5) 
 



ou seja, seus currículos não diferiam muito do currículo da escola primária. O método de 

ensino era o de Lancaster.  

 As Escolas Normais, embora fossem uma inovação e um avanço quanto à formação do 

professor para as escolas primárias, não tiveram um histórico de sucesso nos anos posteriores 

à sua implantação nas inúmeras províncias.  Elas sofreram uma existência intermitente devido 

a inúmeros fatores, como a descontinuidade administrativa e a falta de alunos. O trabalho 

como professor não era atraente devido aos parcos retornos pecuniários que se oferecia e 

também pelo pouco prestígio social que desfrutava na sociedade de então. Somado a tudo 

isso, a economia, predominantemente agrária e escravocrata, levava a sociedade (a elite 

política e econômica) a não dar muita importância ao ensino primário para a população e, 

portanto, não via como necessidade uma melhor formação do professor para o ensino 

primário.  

 Também pela influência do lado econômico, havia outros modos de formação bem 

mais atraentes aos governantes, como o modelo conhecido como “professor adjunto”, que se 

constituía na formação do aluno como auxiliar de outro professor em sala, adquirindo os  

conhecimentos práticos, mas sem base teórica. Este modelo se fez presente em muitas 

províncias, mesmo com as Escolas Normais.   

 A partir de 1870, novas ideias provindas da Europa, de influência iluminista, passaram 

a guiar os pensamentos dos intelectuais e autoridades da sociedade brasileira quanto à 

importância da educação primária no desenvolvimento da nação. Consequentemente, a 

formação do professor ganhou mais atenção e também a Escola Normal. Após esta data, 

identificou-se o aumento destas escolas nas províncias: em 1867, 04 escolas normais e em 

1883, 22 escolas normais (TANURI, 2000).  

 Após a implantação do regime republicano, são concordantes vários autores em que 

foram poucas as mudanças no campo da instrução pública. Havia muita euforia quanto ao 

papel da educação na transformação do país, mas na prática, houve um arrefecimento deste 

entusiasmo. Somaram-se a isso, as diferenças econômicas entre os estados, que repercutiram 

diretamente no desenvolvimento da educação em cada um. Isso se deu porque, na 

constituição, o papel do governo central na educação primária para o povo nada mudou, 

permanecendo praticamente ausente, perpetuando a determinação do ato adicional de 1834 

(TANURI, 2000, CASTRO, 2006, OLIVEIRA & CASTANHO, 2004). Por outro lado, 

relevantes foram as iniciativas de alguns estados federados na melhoria do ensino primário e 

na formação do professor pelas Escolas Normais. Como destaca Tanuri:  

 



[...] registram-se alguns avanços no que diz respeito ao desenvolvimento 
qualitativo e quantitativo das escolas de formação de professores, sob a 

liderança dos estados mais progressistas, especialmente de São Paulo, que se 
convertera no principal pólo econômico do país. A atuação dos reformadores 
paulistas nos anos iniciais do novo regime permitiu que se consolidasse uma 
estrutura que permaneceu quase que intacta em suas linhas essenciais nos 
primeiros 30 anos da República e que seria apresentada como paradigma aos 
demais estados [...] (2000, p.68) 

 

No entanto, mesmo com as reformas empreendidas, as questões do ensino primário e 

da formação do professor estiveram aquém do ideal difundido pelos republicanos. Como  

pode-se ver em registros da época, mais de duas décadas após a implantação do regime, o 

cenário apresentava-se não muito diferente do que acontecia no período imperial. Pelas 

palavras do Deputado Elias Rocha Barros - em carta a Comissão de Instrução Pública do 

estado de São Paulo - pode-se depreender 

 

[...] necessitamos, antes de tudo, diffundir o ensino, dar instrucção ao nosso 
povo, unificar os espíritos de nossos patrícios pelo consciente culto commum 

dos nossos heroes e de nossos fastos gloriosos. Para isto, falham-nos – é 
preciso dizê-lo sem rebuços – faltam-nos mestres. Não os temos na 
abundancia precisa, ou antes, em número necessário para invadir 
beneficamente nossas terras, nossos campos repletos da grande onda de 
pequenos analphabetos, [...].  
 Como fazer  os mestres? Aqui está um problema que em S. Paulo não 
se resolve assim com tanta facilidade. Muita gente poderá pensar que com 

tantas escolas normaes, tão bem aparelhadas, tão numerosamente 
freqüentadas, já haja em S. Paulo superabundância de professores. Pois não 
há. Grande parte dos frequentadores de nossas escolas normaes não se 
destinam ao professorado.  Vem apenas procurar neste curso, o mais fácil, o 
menos caro e também o mais perfeito modo de instruir o espírito. Mesmo os 
que se entregam no honroso mister do ensino, fogem de procurar outra zona 
que aquella onde os radicou o nascimento ou a aprendizagem.  
 [...] Poderá, porém, fazê-lo agora? Suas condições financeiras o 

permitem? E convirá que tantas zonas do Estado continuem sem professores, 
embora com tantas escolas primárias no papel, a espera de que os déficits 
desappareçam e novos emprehendimentos possam ser iniciados? 
 [...]Queiram os mui illustres collegas da Commissão de Instrucção 
Pública receber o que venho de dizer apenas como o sincero expressar de um 
sentimento, talvez todo imperfeito, todo errôneo, mas que é o de quem 
deveras anda impressionado com o espectáculo de milhares de crianças sem 

instrucção, à porta de duas mil e tantas escolas fechadas, como é o caso 
actualmente observado entre nós. (BARROS, 1915, p.4, grifo nosso).  
 
 

 As reformas executadas nas Escolas Normais de alguns estados, após a instituição do 

Regime Republicano, instauraram um novo olhar sobre a questão da formação do professor 

brasileiro, buscando a profissionalização do trabalho docente.  



  A Escola Normal de São Paulo, sob a direção de Caetano de Campos, foi ponto de 

partida para muitas reformas empreendidas neste modelo de escola pública a partir de 1890.  

Ela teve seu programa de ensino ampliado e passou a contar com uma escola anexa para 

prática e criação de novas metodologias de ensino: Escola-Modelo. 

 Tal foi a notoriedade das reformas empreendidas por Caetano de Campos, que “a 

escola normal paulista tornou-se um modelo de formação de professores de ensino primário 

para o restante do país” (HERVATINI & SOUZA, 2009, p.3271). Para o reformador, a 

educação tinha que ir além do que era ensinado nas escolas primárias para uma verdadeira 

emancipação do indivíduo. Por isso a preocupação com uma formação mais ampla do 

professor, com um programa enciclopédico, contemplando conhecimentos humanistas e 

científicos, além da valorização da prática docente por meio da aprendizagem de novos 

métodos de ensino, com destaque para o método intuitivo
3
. O positivismo de Caetano de 

Campos influenciou a educação do professor brasileiro por meio das mudanças na Escola 

Normal de São Paulo, na sua reestruturação curricular e na sua organicidade administrativa e 

pedagógica. Em 1892, a Lei 88 veio acrescer o número de disciplinas ao currículo da Escola 

Normal paulista, demonstrando a preocupação com a formação integral do professor, sua 

elevação intelectual e a qualidade do ensino primário. (HERVATINI & SOUZA, 2009) 

 Mas a formação do professor atendia outro objetivo também. Sua educação, a cargo do 

Estado Republicano, significava criar estrategicamente um profissional moldado segundo os 

ideais do Novo Regime, defensor e propagador destes. O mesmo ocorrera na Europa com a 

instalação do Estado Burguês e, conforme Heloisa Villela:  

 

[...] formar o professor público significava, pois, capacitar o indivíduo para 
uma dupla missão: transmitir os bens culturais que garantiriam a unidade das 
nações e ao mesmo tempo facilitar o controle do Estado sobre seus cidadãos. 
Em resumo, as próprias palavras: “formar os sacerdotes laicos do Estado 
Burguês” (1990, p.79 apud SCHAFFRATH, 2008, p.149, grifo nosso).  
  

 

 Se a escola primária era estrategicamente importante para o processo de consolidação 

do regime, proporcionando a formação do povo para a civilidade, a educação do professor não 

poderia ser deixada de lado neste projeto. Em seus estudos, Hervatini e Souza consideram 

que:  

 

                                              
3
 O método intuitivo surgiu na Alemanha no final do século XVIII pela iniciativa de Basedow, Campe e, 

sobretudo de Pestalozzi. Consistia na valorização da intuição como fundamento de todo o conhecimento, isto é, a 

compreensão de que a aquisição dos conhecimentos decorria dos sentidos e da observação (REMER; 

STENTZLER, 2009, p.6335).  



[...] compreender esta formação de professores nos fez assinalar a ela uma 
dupla finalidade: formar o educador para educar uma população recém 

constituída de sua própria nacionalidade, e que, pela educação escolar, este 
unificaria valores nacionais e patrióticos, ou seja, seria o “Educador da 
República” (2009, p. 3277, grifo nosso).  
 

 

 Após a reforma na Escola Normal de São Paulo, em 1890, esta modalidade de ensino 

adquiriu uma estrutura mais definida quanto ao currículo e ênfase no preparo didático-

pedagógico, tornando-se padrão. No entanto, passou por transformações durante o período 

subsequente, com aumento e diminuição dos anos de curso e de disciplinas da grade curricular 

seguindo uma série de reformas empreendidas a níveis estaduais que configuraram a tentativa 

de melhoria da qualidade da educação. Tais reformas obedeciam aos novos ideais 

“escolanovistas”, sob influência norte-americana, que embasavam muitos intelectuais 

brasileiros na perspectiva de modernização dos métodos de ensino na escola brasileira, 

influindo diretamente na estrutura da Escola Normal de muitos estados. Ainda assim, em 

muitos destes, sob a influência direta do contexto político e econômico, as escolas normais 

acabaram por ter reduzida sua qualidade quanto ao preparo do professor primário, como 

aconteceu nas reformas educacionais do ensino normal do estado de Minas Gerais até 1930 

(TANURI, 2000, p.71). 

 A influência dos ideais escolanovistas na educação brasileira teve repercussões 

relevantes e apareceu em muitas reformas educacionais na década de 1930. No Distrito 

Federal, pelo Decreto 3.810/1932, Anísio Teixeira remodelou a Escola Normal, configurando 

especificidade a ela quanto ao seu caráter de formação de professores. Houve uma 

reestruturação do currículo que, a partir de então, passou a contar com disciplinas diretamente 

ligadas à área da educação e estrutura específica, a saber:  

 

 1) biologia educacional; 2) sociologia educacional; 3) psicologia 
educacional; 4) história da educação; 5) introdução ao ensino, contemplando 

três aspectos: a) princípios e técnicas; b) matérias de ensino abrangendo 
cálculo, leitura e linguagem, literatura infantil, estudos sociais e ciências 
naturais; c) prática de ensino, realizada mediante a observação, a 
experimentação e a participação. Como suporte ao caráter prático do 
processo formativo, a Escola de Professores contava com uma estrutura de 
apoio que envolvia: a) Jardim de Infância, Escola Primária e Escola 
Secundária, que funcionavam como campo de experimentação, 
demonstração e prática de ensino; b) Instituto de Pesquisas Educacionais; c) 

Biblioteca Central de Educação; d) Bibliotecas escolares; e) Filmoteca; f) 
Museus Escolares; g) Radiodifusão. (SAVIANI, s/d. p.06) 
 



 Ação semelhante aconteceu em São Paulo com as reformas realizadas na Escola 

Normal por Fernando de Azevedo, criando também a Escola de Professores, ambas passando 

a ser chamadas de Institutos de Educação. Nos dois  institutos, a preparação do futuro 

professor teve ênfase nos métodos e processos de ensino em detrimento dos conteúdos a 

serem ensinados. Assim, ganharam importância as “Ciências da Educação”, como a 

Psicologia e a Biologia, reflexos da influência cientificista na educação do professor 

brasileiro. 

 

 

A formação do professor segundo Fernando de Azevedo   
 

 

 A figura de Fernando de Azevedo ganhou destaque no cenário político-educacional 

brasileiro devido às inúmeras políticas empreendidas por este educador como atuante em 

diversos governos da república. Intelectual de ideias inovadoras, procurou trazer para o 

campo educacional mudanças significativas que correspondiam aos anseios de modernização 

e desenvolvimento do país. No entanto, em trabalho sobre a ação e as ideias deste intelectual 

no período de 1920 a 1930, Magna Maria da Silva confirma a sujeição das políticas 

educacionais aos fatores econômicos e políticos. O período em questão caracterizou -se por 

um momento de mudanças. A elite que estava no governo – a elite cafeeira paulista – estava 

em crise interna. Seus modos de governo eram questionados pelos próprios membros que 

viam e desejavam a modernização do país em termos econômicos e políticos – 

industrialização e administração pública. Na economia, o café estava perdendo sua força e a 

indústria apresentava-se como uma nova atividade econômica. A educação no país mostrava-

se deficitária. Para a grande parcela da população, havia a insuficiente oferta e acesso de 

educação básica (grande índice de analfabetismo) e para a elite, uma formação propedêutica e 

conservadora, de mentalidade agrária. Fernando de Azevedo concebia a educação relacionada 

a reforma da sociedade. Assim, para que se pretendesse uma modernização do país, seria 

necessária uma transformação da sociedade brasileira, papel atribuído à educação, segundo o 

educador.  Diante dos ventos da modernidade que corriam pelo mundo, Azevedo via a 

necessidade de formar um novo homem brasileiro, adaptado às novas exigências do modo de 

produção industrial e à nova sociedade – urbana e industrial – que se mostrava mais 

complexa. “Educar o povo para os novos postos de trabalho e preparar a elite em bases mais 

modernas” (SILVA, 2009, p.117).  



 A ascensão de Fernando de Azevedo no cenário político brasileiro, bem como e sua 

atuação no campo educacional, não se deu somente pelos seus ideais, mas porque, 

correspondiam aos interesses daqueles que estavam no governo no período e da classe que ele 

representava.  

 O Inquérito da Instrução Pública, de 1926, foi marco na ação de Fernando de Azevedo 

para as reformas educacionais que viria a realizar. Este trabalho do educador baseava-se na 

concepção de que a educação deveria estar alicerçada em princípios norteadores, organizada e 

orientada por profissionais da educação e não pela vontade do executivo. Segundo ele, essa 

interferência impedia o desenvolvimento da educação no país. Por isso, defendia o 

planejamento das ações e um controle/orientação por uma elite educacional.  

 Pensar na reforma da educação do país levou Fernando de Azevedo a considerar a 

questão da formação do professor. Para ele, a educação deste profissional estava atrelada ao 

sucesso das reformas, pois tinha como pressuposto que os profissionais nas escolas deveriam 

estar “convencidos” dos novos ideais por detrás do movimento de reforma. Acentuou a 

importância da formação profissional e técnica do professor, com ensino normal para o 

magistério para professores do ensino primário e o magistério de nível superior para 

professores do secundário.  

  A atuação de Fernando de Azevedo não representou os interesses da população, e sim 

os de um grupo social: a elite intelectual e cultural em volta do jornal “O Estado de São 

Paulo”. O poder econômico esteve por detrás das reformas e confirmou a não-neutralidade no 

campo educacional. Ele defendeu a universalização do ensino primário, ainda que de forma 

incompleta, reduzindo o número de anos (quatro primeiras séries) devido à falta de recursos.  

 Fernando de Azevedo foi planejador e administrador na educação, agiu de forma 

articulada nos governos por onde passou, sem deixar de atender aos interesses destes e do 

grupo que representava. Suas reformas foram importantes e apoiaram-se nos ideais políticos 

liberais e nos ideais educacionais da Escola Nova, sendo ele mesmo um dos seus 

representantes. Seu trabalho representa um projeto político inovador, mas segundo os 

interesses de um grupo e não de toda a população (SILVA, 2009).  

 A ação e as ideias de Fernando de Azevedo exemplificam e confirmam as influências a 

que esteve sujeita a educação no Brasil no período da Primeira República, nas primeiras 

décadas  do novo século – século XX. Ilustram a força do poder econômico, político e 

ideológico nos negócios da nação e sua atuação nas políticas públicas educacionais do país 

neste período. 

 



Considerações Finais  

 

 As mudanças ocorridas no campo educacional em muitos estados da federação 

brasileira, após a implantação do regime republicano, estiveram relacionadas às influências 

das ideologias que o embasaram. Pelos estudos realizados sobre o período histórico da 

Primeira República brasileira, contatou-se que a escola ocupou lugar de destaque na 

disseminação dos ideais do novo regime, para a formação do novo cidadão. Também os 

fatores econômicos e políticos determinaram ações e iniciativas no campo da educação, 

reafirmando a predominância dos interesses das classes hegemônicas do país. 

 A formação do professor esteve consequentemente sujeita a esse rol de fatores 

influentes, sendo determinado, assim, o tipo de profissional desejado pelo Estado e pela 

sociedade para a educação da grande maioria da população. Sua educação direcionava-se ao 

preparo de um verdadeiro soldado para defesa e propagação dos ideais do regime republicano.  

 Ainda que os ideais iluministas valorizassem a educação para todos e sua expansão 

como forma de desenvolvimento do homem, a influencia dos aspectos políticos e econômicos 

foram percebidos quando se analisaram  a ações e seu contexto histórico, demonstrando que 

os interesses das classes sociais mais abastadas e politicamente hegemônicas  prevaleceram na 

constituição das políticas públicas educacionais do país. Avanços na questão educacional com 

relação à escola primária e a formação do professor foram perceptíveis, mas não na dimensão 

esperada com a implantação do Regime Republicano. 

 O Estudo sobre a educação do professor confirmou o pressuposto de uma não 

neutralidade no processo de formação deste profissional. Este esteve sujeito a influências 

tanto internas quanto externas dos ideais republicanos.   

 A escola e o professor revelaram-se estratégicos para a consolidação do regime 

republicano no Brasil. Foram utilizados para moldar os futuros cidadãos da república, 

segundo os objetivos almejados para a modernização do país, conforme os planos e ambições 

político-econômicas dos grupos sociais hegemônicos da sociedade brasileira.  
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