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RESUMO

O cinema foi introduzido no ambiente escolar brasileiro no início do século XX, sob a
influência do Movimento da Escola Nova, que surgiu como um contraponto à
educação tradicional. Os educadores e intelectuais da época, que em grande maioria
integrava este movimento, defendiam a importância do cinema para a educação.
Movidos pelo entusiasmo pela educação e posteriormente pelo otimismo pedagógico,
que despontaram durante o período da Primeira República, acabaram por assinar, em
1932, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, considerado marco importante
na educação brasileira. Uma das únicas três signatárias do Manifesto, Armanda
Álvaro Alberto fundou a Escola Regional de Meriti, em 1921, considerada pioneira não
somente no desenvolvimento desta nova pedagogia como no uso do cinema em
ambiente escolar. O presente trabalho objetivou, através de uma pesquisa
bibliográfica e documental, analisar o uso do cinema para fins pedagógicos no âmbito
do ideário da Escola Nova defendido por Armanda Álvaro Alberto, enquanto fundadora
e diretora da Escola Regional de Meriti. Para tal, utilizamos em nossa abordagem
teórica os estudos de Lourenço Filho e Anísio Teixeira, sobre o Movimento da Escola
Nova; Jonathas Serrano e Francisco Venâncio Filho, sobre cinema educativo; e Jorge
Nagle e Maria Marta C. Carvalho sobre o otimismo pedagógico. A partir da análise
dos Relatórios Anuais, percebemos que o cinema começou a fazer parte das
atividades da escola em 1923 e, ao longo dos anos, também foi utilizado para auxiliar
nas Conferências Populares, ofertadas pela escola no cinema local, em atividades
como as excursões ao Instituto Nacional de Cinema Educativo (INCE) e
principalmente nas sessões semanais com a utilização do aparelho de projeção doado
por Roquette-Pinto. Estas sessões eram sempre acompanhadas por professoras e,
de acordo com o pesquisado, seguiam as instruções do sobre uso de filmes
educativos, recomendadas pelo INCE.

Palavras-chave: Armanda Álvaro Alberto. Escola Regional de Meriti. Cinema
Educativo. Escola Nova.

ABSTRACT

Cinema was introduced into the Brazilian school environment in the early twentieth
century, under the influence of the New School Movement, which emerged as a
counterpoint to traditional education. Educators and intellectuals of the time, who were
largely part of this movement, defended the importance of cinema for education.
Moved by the enthusiasm for education and later the pedagogical optimism that
emerged during the period of the First Republic, in 1932, they eventually signed the
Manifesto of Pioneers of New Education, considered an important milestone in
Brazilian education. One of the only three signatories to the Manifesto, Armanda Álvaro
Alberto founded the Meriti Regional School in 1921, considered a pioneer not only in
the development of this new pedagogy but also in the use of cinema in the school
environment. This work aimed, through a bibliographical and documentary research,
to analyze the use of cinema for pedagogical purposes within the scope of the New
School idea defended by Armanda Álvaro Alberto, as founder and director of the Meriti
Regional School. For such, we use in our theoretical approach the studies of Lourenço
Filho and Anísio Teixeira, about the New School Movement; Jonathas Serrano and
Francisco Venâncio Filho, on educational cinema; and Jorge Nagle and Maria Marta
C. Carvalho on pedagogical optimism. From the analysis of the Annual Reports, we
realized that cinema began to be part of the school's activities in 1923 and, over the
years, was also used to assist in the Popular Conferences offered by the school in
local cinema, in activities such as excursions to the National Institute of Educational
Cinema (INCE) and especially in weekly sessions using the projection apparatus
donated by Roquette-Pinto. These sessions were always accompanied by teachers
and, according to the researched, followed the instruction on the use of educational
films, recommended by INCE.
Key words: Armanda Álvaro Alberto. Meriti Regional School. Educative Cinema. New
School.
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APRESENTAÇÃO

Em 2007, quando tomei posse como professora do primeiro segmento do
Ensino Fundamental no município de Duque de Caxias, não fazia a menor ideia da
importância da escola na qual escolhi trabalhar. A Escola Municipal Dr. Álvaro Alberto
era apenas um nome em uma lista; uma escolha baseada somente na localização. Ao
adentrar os portões e observar o prédio velho e simples de dois andares, não tinha
noção de quantas histórias aquelas paredes guardavam.
No início, o apelido da escola – “Mate com Angu” – mencionado raramente por
uns poucos profissionais, não me suscitou nada além de uma leve curiosidade, logo
suplantada pela rotina docente. O nome de sua fundadora – Armanda Álvaro Alberto
– era, na minha ingenuidade, minimamente importante. Foi por acaso que tudo
começou a mudar.
Apesar de ser a professora mais nova na Unidade Escolar, ainda em 2007, fui
a única a se interessar em fazer o Curso de Capacitação em Informática Educativa,
promovido pela prefeitura em conjunto com o Colégio Pedro II. Pouco mais de um ano
depois, com o curso concluído e uma nova paixão que unia tecnologia e educação,
passei a atuar como professora-mediadora na recém-inaugurada Sala de Informática
Educativa da E. M. Dr. Álvaro Alberto.
Uma das primeiras solicitações da Equipe Diretiva foi a criação do Blog da
escola1, um modo de divulgar as atividades e trabalhos realizados com nossas turmas.
Surgiu então a ideia de reservar um espaço para contar a história da escola. Foi, a
partir da pesquisa para uma simples seção de um blog escolar que se descortinou
toda história de pioneirismo que passou a me encantar.
A medida que via as fotos antigas, relatórios, documentos, artigos de jornais e
livros, eu percebia que havia um tesouro à minha volta. Um tesouro ao qual pouca
gente dava importância. Poucos se davam conta de que aquela era a escola mais
antiga de Caxias – a Escola Regional de Meriti; que seu apelido surgiu por causa da

1

http://escolaalvaroalberto.blogspot.com/
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preocupação de Armanda em alimentar seus alunos e também, por ter sido a primeira
escola a servir merenda no Brasil. O prédio principal, projetado pelo arquiteto Lúcio
Costa, que anos depois idealizou Brasília, tivera suas bases iniciadas ainda na década
de 1920 e, quase um século depois, ninguém se dava conta de sua relevância. O
poder público nos relegava o mínimo, assim como às outras unidades escolares. Mal
tínhamos o básico para ensinar, mas tínhamos história.
Nesse ínterim eu já tinha concluído um curso de Pós-Graduação em Tecnologia
da Informação Aplicada à Educação pela UFRJ, mas o meu desejo de saber falou
mais alto e ingressei em 2012 no curso de Licenciatura em História pela Universidade
Estácio de Sá. No momento de escolher o tema para a minha monografia eu não tive
dúvidas: Armanda Álvaro Alberto. Como já havia pesquisado, sabia que existiam
alguns trabalhos sobre a escola e a respeito do trabalho pedagógico de D. Armanda,
por isso foquei em sua atuação como feminista durante os primeiros anos do século
XX.
Ao decidir iniciar o curso de Mestrado, sempre imaginei um projeto que me
desse a oportunidade de contar um pouco mais da história não somente da escola em
que trabalho – e da qual tenho tanto orgulho de pertencer – quanto de sua fundadora,
Armanda Álvaro Alberto. Quando ingressei na Linha de Pesquisa em Tecnologias de
Informação e Comunicação nos Processos Educacionais do curso de Mestrado da
Universidade Estácio de Sá, não consegui, à princípio, encontrar um tema que
atendesse aos meus anseios. Porém, após algumas aulas, e com a ajuda de
professores atentos, isso acabou. Dentre tantas práticas inovadoras que tiveram início
na Escola Regional de Meriti, o uso de tecnologias nunca mereceu tanta atenção.
Portanto, unindo o meu interesse pela tecnologia educacional e a paixão pela
história da escola e sua fundadora, é que surge a presente pesquisa, cujo tema remete
à História da Educação Brasileira e o uso do cinema pelos escolanovistas no início do
século XX.
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1 INTRODUÇÃO

As primeiras décadas do século XX foram marcadas por uma forte disputa
sobre a demanda política da Educação Popular, na qual um dos pontos centrais girava
em torno do conteúdo a ser ensinado e do como ensinar (SILVA, 2008). No período
conhecido como Primeira República ou República Velha (1889 a 1930), procurou-se
desfazer quaisquer vínculos com o Império. Segundo Schueler e Magaldi (2008), no
campo educacional, as práticas pedagógicas realizadas até então foram consideradas
atrasadas e as escolas vistas como ineficazes.
Segundo Freitas (2009), os republicanos queriam se responsabilizar por um
novo tempo que apagasse os vestígios do passado, dando início a uma nova nação a
partir, justamente, da escola primária. Estabeleceu-se, deste modo, uma disputa entre
várias vertentes que pleiteavam ditar as normas pedagógicas que personificassem os
ideais da República. Vários movimentos de reformas educacionais foram
empreendidos, como a promovida por Caetano de Campos2, em São Paulo, no ano
de 1893, que difundiu o modelo dos grupos escolares e serviu de padrão para o
restante do país. Contudo, apesar dos esforços na disseminação dos grupos
escolares por todo o país, não ocorreram mudanças significativas na escolarização
do Brasil, durante as primeiras décadas no século XX (SCHUELER; MAGALDI, 2008).
Essa falta de mudanças estimulou o desenvolvimento de projetos educacionais
ligados principalmente aos ideários do Nacionalismo, do Catolicismo e da Escola Nova
(GUMIERO; ZAMBELO, 2017).
Nagle (2001) denomina entusiasmo pela educação o período que se estende
desde o início da República até os anos 1920, que, sob grande influência de ideologias
políticas, teve como uma de suas características fundamentais a magnitude dada à
questão da educação, considerada como o mais importante problema brasileiro, e cuja
solução resolveria todos os demais. Os anos subsequentes, quando ocorreu uma

2

A Reforma Caetano de Campos teve abrangência local (São Paulo). Durante o período da Primeira
Republica foram promovidas a nível nacional as Reforma Benjamin Constant (1890), a Lei Orgânica
Rivadávia Correa (1911), Reforma Carlos Maximiliano (1915) e a Reforma Rocha Vaz (1925). A esse
respeito ver, ROMANELLI (1986) e PALMA FILHO (2010).
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preocupação maior com os aspectos técnicos e pedagógicos, para a formação do
homem novo, desejado pelos republicanos, foi categorizado como otimismo
pedagógico (NAGLE, 2001).
O escolanovismo despontou, nas últimas décadas do século XIX, como uma
crítica à Escola Tradicional. No início do século XX, baseando-se, principalmente, nos
preceitos de pensadores como o norte americano John Dewey e a italiana Maria
Montessori (NAWROSKI, 2010), o movimento da Escola Nova idealizava uma prática
pedagógica que colocava o aluno como o protagonista do processo educativo, sem
com isso minimizar o papel do professor, e, onde as atividades realizadas se
integrassem ao cotidiano.
Apesar de apresentarem influências variadas (FREITAS, 2009), os líderes do
Movimento da Escola Nova no Brasil – Anísio Teixeira, Manoel B. Lourenço Filho,
Francisco Campos, Fernando de Azevedo, entre outros – propunham uma renovação
pedagógica que atendesse a toda população de modo gratuito e laico, que
promovesse o desenvolvimento intelectual e físico dos alunos, baseando-se em suas
necessidades e não em uma educação focada no programa, como ocorria até então
(GUMIERO; ZAMBELO, 2017). Nesse contexto, a partir de uma conjunção dos
pensamentos destes diversos intelectuais para formular uma renovação educacional
capaz de desenvolver uma sociedade civilizada e, estando estes alinhados
principalmente aos ideais de Dewey (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2010), foi
redigido o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, no ano de 1932.
Como expresso no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, o movimento
escolanovista, em sua busca por renovação, propunha que a escola deveria fazer uso
de todos recursos de que pudessem dispor, como, por exemplo, o rádio, o cinema e
a imprensa (AZEVEDO et al., 2010), desde que estes recursos se mostrassem
capazes de atender à demanda por atividades funcionais e nas quais os alunos
fossem capazes de vivenciar os conteúdos que estivessem estudando (PAIXÃO;
BARROSO; FREIRE, 2011). Contudo, Carvalho salienta a possibilidade de que o uso
de tais tecnologias, mais que uma simples escolha pedagógica, tenha tido o intuito de
evitar uma possível influência do “fluxo inédito de ideias e imagens postas em
circulação pelo cinema, rádio e impresso de escala industrial" (CARVALHO, 2004,
p.93).
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Antes mesmo da publicação do Manifesto dos Pioneiros em 1932 – referência
significativa do Movimento da Escola Nova no Brasil – uma de suas signatárias já
desenvolvia práticas pedagógicas consideradas como escolanovistas em sua escola,
na Baixada Fluminense. Nascida no Rio de Janeiro, em 1892, Armanda Álvaro Alberto
teve seu ensino ministrado por sua mãe e professores particulares, somente
ingressando no Colégio Jacobina durante a adolescência, onde veio a iniciar sua
prática no magistério poucos anos depois.
Como percebido por Mignot (1997) e Silva (2008), são poucas as alusões feitas
à vida particular de Armanda Álvaro Alberto, porém, podemos encontrar menções
variadas sobre sua atuação não somente como educadora, mas também em outras
áreas. Foi uma das fundadoras da Associação Cristã Feminina, uma organização
filantrópica de cunho feminista e também da União Feminina do Brasil (UFB), entidade
cujas ideias foram consideradas, segundo Moraes (2007) alinhadas às do Partido
Comunista Brasileiro. Motivada não somente por sua participação na UFB, mas
também por suas ideias consideradas comunistas, Armanda Álvaro Alberto foi presa
em 1936, sob a alegação de ameaçar a ordem política e social (MIGNOT, 1997, 2010;
SILVA, 2008).
Enquanto educadora, em 1923, Armanda A, Alberto passou a ocupar a vicepresidência da Liga Brasileira Contra o Analfabetismo, fundada em 1915, onde pode
associar seus pensamentos profissionais e políticos sobre a educação. Integrante
ativa da Associação Brasileira de Educação, em 1925, passou a fazer parte da Seção
de Cooperação da Família, onde "divulgou e implantou os Círculos de Pais e
Professores nas escolas públicas e privadas; coordenou uma série de estudos sobre
o lazer e a literatura infantil" (SILVA, 2008, p.26). Ainda como representante da ABE,
órgão que presidiu a partir de 1933, integrou, de 1932 a 1934, a Comissão de Censura
Cinematográfica do Ministério da Educação e Saúde.
Morando em Angra dos Reis, em 1919, Armanda iniciou uma escola para os
filhos de pescadores locais, onde a ideia de uma prática pedagógica não tradicional
começou a florescer. A preocupação com a criança, seus desejos e necessidades,
era a base da prática de Armanda Álvaro Alberto. A partir de atividades de
experimentação, observação e exploração, transformava pedras, flores ou qualquer
objeto do cotidiano, em material para suas aulas, praticando o que estudara de Maria
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Montessori, mas, aos poucos, desenvolveu um sistema próprio (ALBERTO, 2016;
LOURENÇO FILHO, 1978).
Assim como preconizava Dewey, desde seus primeiros dias como docente no
Colégio Jacobina, também a prática pedagógica de Armanda não se encerrava
apenas nos interesses dos alunos. As atividades propostas tinham um método e um
objetivo. Cada observação, cada experimentação realizada era registrada em
relatórios ou em desenhos, de acordo com o nível de cada um (MIGNOT, 2007).
Todavia, a experiência com as crianças e adolescentes de Angra não durou muito
tempo. De volta ao Rio de Janeiro, seu irmão Álvaro Alberto, juntamente com
Francisco Venâncio Filho, fundou a Fábrica de Explosivos Rupturita, na Baixada
Fluminense. Armanda cria então, em fevereiro de 1921, a Escola Proletária de Meriti
– renomeada em 1924 como Escola Regional de Meriti – para atender aos filhos dos
operários.
A fundação da Escola Regional de Meriti foi de grande importância para a
comunidade local. Auxiliada, desde a fundação, por diversos educadores, intelectuais
e sanitaristas, Armanda Álvaro Alberto desejava que, além das atribuições esperadas,
a Escola Regional de Meriti propagasse também entre os membros da comunidade,
os preceitos da educação sanitária, nacionalismo, higienismo e trabalho (SANTOS,
2008). Armanda deixou evidente, ao apresentar sua tese I Conferência Nacional de
Educação, ocorrida em 1927, quando a Escola Regional de Meriti contava apenas
com 6 anos de fundação, sua preocupação com os métodos educativos:

Os métodos de educação – venham eles da Suíça, dos Estados Unidos, da
Itália, desde que se baseiem na liberdade, que consente a plena expansão
da individualidade, e no trabalho, que leva a criança a observar e
experimentar, a descobrir e a fazer por si – são os únicos dignos de serem
adotados hoje em dia (ALBERTO, 2016, p.53).

Em vias de completar um século de existência, a Escola Regional de Meriti —
nomeada atualmente como Creche Escola Municipal Dr. Álvaro Alberto — tem um
passado que pode ser considerado ímpar. Entre as principais iniciativas consideradas
pioneiras da Escola Regional de Meriti, a oferta gratuita de merenda aos alunos,
certamente, figura entre as mais relevantes. Além disso, a Biblioteca da Escola
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Regional de Meriti foi a única existente no município de Duque de Caxias, até o ano
de 1964 (SILVA, 2014).
Considerada como precursora do escolanovismo no Brasil, segundo Lourenço
Filho (1978), a Escola Regional de Meriti foi pioneira em diversas frentes, como a já
citada introdução da merenda escolar, a disponibilização de uma biblioteca para
utilização do público em geral, a criação de um Círculo de Mães3 (LOURENÇO FILHO,
1978; MORAES, 2007), e também, como Edgard Süssekind de Mendonça faz questão
de citar em seu artigo sobre as realizações e projetos da Escola Regional de Meriti,
publicado no livro documentário sobre a escola, ela também foi pioneira no uso do
rádio e do cinema no ambiente escolar: “Sem falar no cinema escolar, assunto em que
a escola, se não foi pioneira, pode orgulhar-se de havê-lo realizado com um aparelho
presenteado pelo seu querido mestre, Prof. Roquete Pinto” (MENDONÇA, 2016, p.
33).
O uso do cinema no ambiente escolar começou a ser efetivado a partir da ação
de integrantes do Movimento da Escola Nova, em 1927, com a criação da Comissão
de Cinema Educativo do Distrito Federal (PAIXÃO; BARROSO; FREIRE, 2011). Para
os escolanovistas, era primordial a busca por um cinema de qualidade e educativo
capaz de influenciar a moral de forma positiva, ao contrário do que acontecia com o
cinema comercial. Para as teorias de comunicação válidas nas primeiras décadas do
século XX, os alunos, como receptores das imagens, não possuíam capacidade para
compreender as mensagens e ideologias propagadas pelos filmes (CARVALHAL,
2008). Essa influência da imagem era o ponto focal da discussão entre “bom” e “mau”
cinema. Essa radicalização entre "bom / mau" ou "educativo / deseducativo", sem
deixar margens ao meio termo, era, segundo Moreira (2014), coerente com o discurso
dos intelectuais da época, para quem apenas o “bom” ou “educativo”, ou seja, aquele
que não maculasse a moral dos expectadores, era considerado cinema.
Esse debate teve como marco o lançamento, em 1930, do livro Cinema e
Educação, escrito por Francisco Venâncio Filho – um dos principais colaboradores de
Armanda Álvaro Alberto na Escola Regional de Meriti – e Jonathas Serranos, que
apresentava “características importantes da forma como o cinema era visto nos anos
3

O Círculo de Mães eram aulas-reuniões sobre educação familiar dadas por Armanda às mães dos
alunos e demais mulheres da comunidade, interessadas em participar. Mais detalhes no item 4.2.7.5,
Capítulo 4 desta pesquisa.
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vinte: modernidade e dissolução dos costumes; ciência e propaganda” (MALAFAIA,
2014, p.14). Em 1931, Joaquim Canuto Mendes de Almeida lançou Cinema contra
Cinema: base geral para um esboço de organização do cinema educativo no Brasil,
ampliando a discussão sobre o uso do cinema na educação. Todavia, apesar de
Canuto concordar com os escolanovistas quanto ao uso do cinema no âmbito
educacional, ele apresentou uma perspectiva de intelectual e "homem do cinema" e
não de educador. (CATELLI, 2007).
Carvalhal (2008) e Moreira (2014) apontam em suas pesquisas que o uso do
cinema veio fortalecer princípios defendidos pelos escolanovistas ”como a
identificação com uma pedagogia cinematográfica ampla, não restrita às crianças e
instituições de ensino; e o cinema como conteúdo curricular nas disciplinas escolares”
(MOREIRA, 2014, p. 74). A partir dos filmes, seria possível melhorar a aprendizagem
e valorizar a cultura e natureza do país, auxiliando a formação da população, que
contava, até então, com um grande número de pessoas consideradas incultas.
Segundo Catelli (2007), a preocupação em formar uma sociedade mais culta e letrada
estava de acordo com os fortes ideais de educação e nacionalismo vigentes.
Esse caráter "civilizador" do cinema, apontado nos estudos de Catelli (2007),
Carvalhal (2008) e Moreira (2014), representava uma dicotomia existente no discurso
dos educadores e intelectuais das primeiras décadas do século XX, entre
modernidade e conservadorismo. Catelli (2007) afirma que essa ambiguidade era
evidenciada através de práticas que propunham, ao mesmo tempo,

utilização dos meios de comunicação para formação de uma opinião pública
e doutrinação das massas incultas; cinema educativo e cinema oficial;
estímulo a realização de filmes nacionais e formatação e controle da
produção cinematográfica (2007, p. 218).

Ao observar os Relatórios Anuais da Escola Regional de Meriti, percebe-se que
o cinema já era utilizado em 1923, quando da entrega do prêmio aos vencedores do
Concurso Janelas Floridas4. Contudo, não podíamos afirmar o cunho educativo do
uso desta tecnologia apenas lendo os relatos escolares. Para uma análise efetiva, foi
4

O Concurso Janelas Floridas foi uma atividade que unia a Escola e a comunidade com o objetivo de
embelezar e também melhorar o saneamento da localidade. Mais detalhes no item 4.2.7.6, Capítulo 4
desta pesquisa.
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preciso se embrenhar no pensamento escolanovista, principalmente no que diz
respeito ao uso do cinema, para que se conseguisse percebê-lo. Sendo assim,
partindo da premissa de que o cinema era utilizado de forma educativa na Escola
Regional de Meriti, segundo a proposta escolanovista de educação e não apenas
como mero objeto de comunicação, a questão principal pesquisa foi: de que forma o
cinema era utilizado na Escola Regional de Meriti, durante o período em que Armanda
Álvaro Alberto ficou à frente de sua direção?
Para tentarmos responder ao questionamento de nossa pesquisa, tivemos
como objetivo principal analisar o uso do cinema para fins pedagógicos, no âmbito do
ideário escolanovista, defendido por Armanda Álvaro Alberto. Buscando detalhá-lo,
consideramos relevante, igualmente, compreender qual era a importância do cinema
para o pensamento pedagógico escolanovista, contextualizando o uso desta
tecnologia dentro das práticas da pedagogia da Escola Nova. Foi significativo também,
para a pesquisa, procurar destacar o papel da Escola Regional de Meriti, na história
da Educação Brasileira, bem como o da educadora Armanda Álvaro Alberto.
A utilização de tecnologias no âmbito escolar não é algo incomum nos dias de
hoje. Segundo dados da pesquisa "O que pensam os professores brasileiros sobre a
tecnologia digital em sala de aula?"5 , realizada no ano de 2017, cerca de 55% dos
professores do Ensino Básico utilizam tecnologias diariamente em sala de aula.
Todavia, entre os anos 1920 e 1940, a utilização de tecnologias como o rádio e o
cinema era algo inusitado, visto que haviam sido desenvolvidos recentemente
(ABRUNHOSA, 2015). Sendo assim, trazer à tona o uso de tecnologias,
principalmente do cinema, no ambiente escolar ainda nas primeiras décadas do
século XX, pode ampliar as discussões sobre as práticas pedagógicas dentro da
História da Educação Brasileira, levando-nos a conhecê-la melhor e, ao revisitar esta
parte da história, possamos contribuir para a educação de hoje. Também, entender
como o uso do cinema ocorria dentro da Escola Regional de Meriti – uma unidade de
ensino considerada como ícone do movimento escolanovista, se mostra relevante
para conhecermos mais profundamente as práticas pedagógicas que desenvolviam e
também valorizarmos a história desta instituição, que apesar de seu pioneirismo
encontra-se esquecida.

5

http://www.todospelaeducacao.org.br/tecnologia

21

Para possibilitar uma melhor compreensão do que entendemos por tecnologias
educacionais, e onde o cinema se insere nesse contexto, no Capítulo 1, apresentamos
discussões atuais sobre Educação, Tecnologia, as Tecnologias Educacionais e a
diferentes perspectivas existentes sobre o uso das tecnologias na educação. Com a
intenção de melhor entender e contextualizar a introdução do cinema no âmbito do
Movimento da Escola Nova, no Capítulo 2, trouxemos a definição de alguns conceitos
importantes como escolanovismo, entusiasmo pela educação, otimismo pedagógico
e cinema educativo. O propósito de tornar compreensível as significações contidas
nestes conceitos é o de explicitar o modo como os entendemos e orientamos a análise
dos dados.
No Capítulo 3, ressaltamos a história de Armanda Álvaro Alberto, desde seus
primeiros ensaios como educadora, em Angra dos Reis, até sua participação no
movimento feminista da década de 1930, que resultou em sua prisão durante o
período do Estado Novo. Ademais, detalhamos a fundação da Escola Regional de
Meriti, por Armanda, Francisco Venâncio Filho e Edgar Süssekind de Mendonça, em
1921, além de seus preceitos e as novidades que foram introduzidas na educação
brasileira do início do século XX.
O detalhamento da metodologia utilizada nesta pesquisa, que apresenta
caráter bibliográfico e documental, a partir de uma abordagem da Micro-História, está
descrito no Capítulo 4. Neste capítulo, também explicitamos as fontes utilizadas para
a pesquisa: os Relatórios Anuais da Escola Regional de Meriti, além da importância
destas fontes para a obtenção das informações.
No Capítulo 5, apresentamos os indícios do uso do cinema na Escola Regional
de Meriti e uma retomada de informações relevantes para alcançarmos os objetivos
pretendidos nesta pesquisa. Ao final deste capítulo, realizamos a análise desses
indícios com base nos conceitos apresentados.
Para encerrar, nas Considerações Finais, buscamos organizar as conclusões
inferidas e as informações observadas e analisadas com base na contextualização
efetuada. Procuramos também correlacionar o modo como os escolanovistas
percebiam a utilização do cinema com as diferentes perspectivas atuais sobre o uso
de tecnologias na educação.
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2 EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA

Ao pretendermos aprofundar nosso conhecimento acerca do uso de tecnologias
no âmbito educacional, faz-se necessário primeiro deixar claro qual é nosso
entendimento, nossa visão, sobre esse tema. Portanto, neste capítulo inicial, traremos
definições e as principais questões em debate, principalmente sobre os termos
tecnologia e educação, que possam servir de base para o presente estudo.

2.1 Sobre Tecnologia

É indiscutível que a tecnologia, atualmente, encontra-se presente em todos os
âmbitos de nossas vidas, seja falando ao celular, assistindo a um programa na
televisão, usando uma geladeira ou um computador. Contudo, não podemos esquecer
que toda essa tecnologia não surgiu de repente. A história da tecnologia acompanha
e se confunde com a própria história da humanidade.
A concepção mais tradicional, que perpassa o senso-comum, define tecnologia
como sendo efeito direto da aplicação da ciência, normalmente um artefato. De acordo
com Estéfano Veraszto et al. (2008), o termo tecnologia abriga em si variadas
interpretações que podem, ao mesmo tempo, se complementar ou se contradizer. A
tecnologia pode ser compreendida tanto como uma consequência direta da teoria, um
conhecimento prático, quanto como um sinônimo para ciência, técnica, ferramenta ou
o próprio artefato.
Outra forma de se compreender o termo tecnologia é a que realça os aspectos
sociais em relação aos técnicos. A partir dessa interpretação, podemos conceber
tecnologia não apenas como o artefato como também todo o conhecimento que o
concebeu. Ou seja, segundo esta perspectiva

a tecnologia abrange não somente os produtos artificiais fabricados pela
humanidade, assim como os processos de produção, envolvendo máquinas

23
e recursos necessários em um sistema sócio-técnico de fabricação. Além
disso, engloba também as metodologias, as competências, as capacidades e
os conhecimentos necessários para realizar tarefas produtivas, além é claro,
do próprio uso dos produtos colocados dentro do contexto sócio-cultural
(VERASZTO et al., 2008, p. 77).

Desse modo, o termo tecnologia constantemente é atribuído ao modo de fazer
coisas, suas práticas e processos, ou mesmo, à produção de conhecimento, muito
mais do que apenas aos frutos dessas práticas, processos e conhecimentos.
O desenvolvimento da tecnologia tem íntima relação com a intencionalidade de
seu uso, da transformação de algo para benefício próprio. Para Neil Selwyn (2011),
se, no começo, as tecnologias eram criadas para resolver problemas existentes,
atualmente, a maioria das tecnologias modernas são desenvolvidas com o intuito de
melhorar algo já criado. E as tecnologias digitais são exemplos claros disto, pois foram
elaboradas como um modo de aperfeiçoar o que já está sendo feito.
O termo tecnologia digital faz referência aos sistemas de informação,
principalmente aplicativos, softwares e hardwares, que de algum modo possam ser
utilizados na criação, armazenamento e transmissão de informação. Ou seja, é
comumente utilizado para designar tanto o hardware, como por exemplo, notebooks,
smartphones, consoles de jogos e aparelhos de televisão ou fotografia digitais, entre
outros, quanto o software e também o conteúdo e aplicativos próprios da internet.

2.1.1 Sobre Tecnologias Educacionais

No âmbito escolar, as tecnologias também percorreram este mesmo caminho.
João Amós Comênio (1995) expõe, em sua Didática Magna6, como a inserção de uma
nova tecnologia – no caso, o livro impresso – seria capaz de modificar o método de
ensinar. A criação de algo capaz de permitir que um número maior de pessoas fosse
instruído de uma só vez, certamente foi uma revolução no século XVII.
A escola, desde Comênio, se transformou e os livros não são mais
considerados uma novidade. As novidades agora são outras. Ao longo dos anos,

6

O livro Didática Magna foi publicado originalmente em 1657.
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décadas e séculos, outras tecnologias foram sendo inseridas no âmbito educacional,
como o lápis e a caneta esferográfica, que, atualmente, são consideradas comuns e,
até mesmo, essenciais.
Tecnologias de comunicação como a fotografia, o cinema e o rádio, por
exemplo, desde os seus surgimentos, também foram incorporados às práticas
educativas. E todas essas tecnologias tiveram – ou ainda têm – espaço dentro das
atividades escolares. Atualmente, a inserção das Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC) no âmbito educacional é a “novidade” mais debatida, visto que
existe tanto quem defenda quanto quem repudie essa relação.
As TIC podem ser descritas como um conjunto de recursos tecnológicos,
empregados de modo integrado para se alcançar um objetivo. E, podem tanto dizer
respeito a computadores, quanto a smartphones, softwares, aplicativos para celular,
até a própria Web. Dentre tantas características que podemos atribuir às TIC, uma
das principais é o fato de que estas permitem a troca de conhecimento e informações
de um modo muito mais rápido e simples, e entre muito mais pessoas ao mesmo
tempo, promovendo o que Selwyn (2011) chama de socialização em massa. Nesse
sentido, podemos concluir que o rádio e o cinema, enquanto meios de comunicação
de massa, também podem ser incluídos.
Um dado importante, que não podemos deixar de considerar, acerca não
somente das tecnologias digitais, mas de todas as tecnologias, é o fato de que estas
foram desenvolvidas a partir de uma intencionalidade, transmitem valores e interesses
e, portanto, não podem ser consideradas neutras (SELWYN, 2017a). Desse modo,
foram desenvolvidas para influenciar – e, por que não, também sofrer influência de –
todas as esferas da vida do indivíduo: social, econômica, política e cultural.
Por não ser neutra, a tecnologia carrega em si uma ideologia. Para Zygmunt
Bauman (2009), a ideologia não é uma doutrina estruturada de modo a ser aprendida,
ela está intrinsecamente relacionada à forma como as pessoas vivem e convivem
entre si. Desta forma, a ideologia pode ser entendida como uma tentativa de
naturalização de conceitos a fim de torná-los um consenso, uma hegemonia.
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2.2 Sobre Educação

Entendendo o discurso como sendo não somente a mensagem que se passa a
outra pessoa, mas também a forma da linguagem utilizada, concordamos com Gert
Biesta (2013) que a linguagem e o discurso descrevem a forma como compreendemos
a educação, pois, é através da prática instituída pela linguagem e pelo discurso que é
delineado o que se faz, se pensa e se conhece com relação a educação. Portanto,
não podemos entender a linguagem como mero conjunto de palavras. Precisamos
analisá-la, compreendê-la de forma crítica, juntamente com todo discurso ideológico,
os fundamentos com o qual foi produzida (BARRETO, 2017).
O termo educação, na maioria das vezes, é utilizado como sinônimo de
aprendizagem e, ainda mais especificamente, de aprendizagem formal. Porém,
educação tem um sentido muito mais amplo, que engloba toda a vivência em que o
ser está inserido. De acordo com Selwyn (2011), poderíamos definir educação como
sendo um processo no qual o indivíduo adquire conhecimentos, aconteça ele de modo
formal ou informal, na escola, no trabalho, em atividades culturais ou em qualquer
situação que o leve a obter conhecimento. Enquanto aprendizagem pode ser descrita
como uma aplicação conjunta do “fazer”, do “sentir” e do “pensar” de cada indivíduo.

2.2.1 Sobre Educação e Tecnologia

Ao longo do tempo, perpetuou-se o que Biesta (2013) chama de linguagem
emancipatória da educação, na qual o discurso utilizado era a de que através da
educação os indivíduos seriam capazes de melhorar suas vidas, tornando-se
independentes e autônomos. Na era da pós-modernidade, começou-se, então, a
perceber que não podemos limitar o conhecimento apenas à esfera da educação
tradicional – onde o professor é o ponto central e único detentor do conhecimento – o
que acarretou a necessidade de validar outras formas de educação. O conhecimento
não está mais restrito às paredes de uma sala de aula. Ele se encontra ao alcance de
todos a partir de softwares, na internet ou mesmo em outros tipos de materiais
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(BARRETO, 2017). E as tecnologias educacionais estão intrinsecamente ligadas a
estas outras formas de educação e aprendizagem.
Assim como as tecnologias não digitais, as tecnologias educacionais
apresentam aspectos culturais, políticos, econômicos e sociais inerentes a qualquer
tecnologia. Devemos atentar também para o fato de que a utilização do termo
tecnologia educacional não pode ser limitada aos artefatos – e atividades realizadas
com estes aparelhos – elaborados já com a finalidade de uso educacional, mas
também para aqueles desenvolvidos para fins diversos, sendo o educacional apenas
um deles (SELWYN, 2011).
Considerando aprendizagem como um conceito que abrange, prioritariamente,
os resultados dos processos e instruções, e educação como algo mais amplo, que
incorpora valores e objetiva o indivíduo, acreditamos, assim como Biesta (2013), que
a linguagem da aprendizagem vem como uma forma de se disseminar toda uma
ideologia na qual a educação deve servir aos interesses do mercado. Sob esse olhar,
ensinar é um mero ato de facilitar a aprendizagem e a educação foi relegada ao papel
de proporcionadora de oportunidades de aprendizagem. Na linguagem da
aprendizagem as pessoas devem desenvolver a autonomia e estar sempre
aprendendo, sempre se atualizando, para se adequarem às necessidades impostas,
tornando-se uma sociedade aprendente (BIESTA, 2013), ou inseridos em uma
Aprendizagem ao Longo da Vida (BALL, 2013).
Estando diretamente ligada à linguagem da aprendizagem, a Aprendizagem ao
Longo da Vida objetiva a formação de indivíduos inovadores, empreendedores,
autônomos, que se tornam não somente um cidadão, mas também um trabalhador e
um aprendiz detentor de novas qualidades e objetivos. Além disso, a Aprendizagem
ao Longo da Vida implica em algo mais do que a autonomia dos aprendizes, ela causa
a comercialização da aprendizagem, tirando a responsabilidade do Estado e
colocando sobre o próprio indivíduo.
Tanto para Biesta (2013) quanto para Stephen Ball (2013), existe um consenso
entre várias políticas governamentais de que o desenvolvimento de uma sociedade
aprendente e a Aprendizagem ao Longo da Vida estão diretamente ligados às
transformações tecnológicas. Contudo, devemos atentar para o fato de que as
tecnologias apenas potencializam o discurso da linguagem da aprendizagem, de
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acordo com o uso que se faz delas, pois é através do entendimento que as tecnologias
trazem consigo evolução, inovação e adaptação que se mantem a percepção de que
a sociedade, assim como um software, necessita de atualizações constantes.
Podemos perceber então que o discurso sobre a utilização das TIC na
educação também se modifica na linguagem da aprendizagem. Se antes as
tecnologias se mostravam como uma forma de adquirir conhecimento, com a
linguagem da aprendizagem elas se apresentam como uma forma de acesso à
aprendizagem (BARRETO, 2017). Alinhada às colocações de Biesta (2013), Raquel
Barreto (2017) afirma que a educação brasileira tem sido planejada para
recontextualizar o uso das TIC e se divide entre o movimento de substituição
tecnológica total - onde o papel do professor, entre outros, é substituído pelo tutor - e
o movimento da substituição tecnológica parcial - onde o papel do professor é
diminuído.
Talvez seja necessária uma reinvenção da linguagem da educação capaz de
abarcar aspectos estruturados pela linguagem da aprendizagem, pois, mesmo ao se
concordar que o aluno constrói seu conhecimento e capacidade de percepção, a
atuação do professor é determinante para que isso aconteça, visto que tanto a
aprendizagem quanto a educação não se constituem em algo passivo.

2.3 As diferentes perspectivas sobre o uso de Tecnologia na Educação

Não existe atualmente um consenso, uma visão e opinião únicas, sobre as
tecnologias. Ao mesmo tempo em que os defensores do uso das tecnologias – em
todo e qualquer âmbito da sociedade – apregoam os benefícios e facilidades que
surgem a partir desta utilização, existem aqueles que destacam os riscos provenientes
do uso das mesmas tecnologias (SELWYN, 2017a). Para Erick Felinto (2005b), essa
oposição de pensamentos é uma consequência natural da incorporação de qualquer
nova tecnologia, pois esta é causadora de incertezas e expectativas. Deste modo,
torna-se crucial o debate constante sobre as concepções de tecnologia para evitar a
aceitação de pontos de vista fora de contexto ou apolíticos, especialmente aqueles
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que qualifiquem as tecnologias, principalmente as educacionais, como meras
ferramentas (FERREIRA; LEMGRUBER, 2018).
De acordo com Francisco Rudiger (2013), as principais linhas de pensamento
sobre o uso de tecnologias na educação são: os pessimistas tecnófobos, aqueles que
só consideram o lado negativo da tecnologia; os otimistas tecnófilos, aqueles que põe
em evidência as coisas boas advindas do uso da tecnologia; e os cibercríticos, aqueles
que tentam ponderar as consequências positivas e negativas sobre o uso das
tecnologias.
Veraszto et al. (2008) apresenta outros termos para esta divisão, com
diferenciações também na própria

conceituação. Tecno-otimistas e tecno-

catastrofistas dividem o espaço com os adeptos do Sociosistema. Já Maria Cristina
Ferraz (2000) traz a concepção de Hermínio Martins sobre a sociedade tecnológica,
dividindo-a entre prometéicos e fáusticos. Os prometéicos trazem uma perspectiva de
dominação técnica da natureza enquanto os fáusticos buscam desassociar a técnica
das finalidades humanas.

2.3.1 Os Otimistas

Os tecnófilos são os defensores da tecnologia. Também chamados de
populistas tecnocráticos, para eles, na era digital, o avanço tecnológico é inevitável e
benéfico para a humanidade. Em seus discursos, são apregoadas as qualidades das
novas tecnologias, como a globalização e capacitação da sociedade (RUDIGER,
2013).
Veraszto et al. (2008) nomeiam esses defensores da tecnologia de tecnootimistas que, adaptando a visão de Francis Bacon, acreditam que a ciência auxiliaria
à dominação da natureza, o que acarretaria em um maior desenvolvimento da vida
humana. Para estes, as tecnologias são capazes de promover os avanços
necessários para a sobrevivência do homem e do meio em que vive. Do mesmo modo,
a visão prometéica (FERRAZ, 2000) defende que a humanidade melhoraria na mesma
medida em que ocorresse um maior domínio tecnológico da natureza.
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Com a utilização crescente das tecnologias no dia-a-dia, alguns dos obstáculos
acabaram por ser suplantados como, por exemplo, os que separavam a produção do
consumo, o lugar do espaço, as instituições dos indivíduos, viabilizando, desta forma,
diferentes oportunidades de envolvimento e ação na sociedade, o que pode ser
considerado como uma característica positiva das tecnologias (SELWYN, 2017a).
No meio educacional, tornou-se comum considerar uma educação de qualidade
aquela ligada à tecnologia, principalmente à tecnologia digital, acreditando-se que a
união entre a educação e a tecnologia será capaz de resolver os problemas existentes
(SELWYN, 2014). Por esse discurso, os alunos aprenderiam mais e melhor com a
utilização e o acesso à tecnologia, adequando-se à noção que Morozov cunhou como
solucionismo tecnológico. Essa ideia é naturalizada pela concepção de que a
utilização de tecnologias seja a solução para os problemas existentes na educação,
representando a ferramenta capaz de consertar o que existe de errado no processo
de ensino-aprendizagem.
Como senso-comum, as ferramentas são objetos utilizados para consertar algo
ou realizar alguma tarefa, auxiliando, portanto, na resolução de um problema. O
entendimento de tecnologia como ferramenta traz consigo a ideia de que estas servem
apenas como apoio ou forma de assistência para a concretização de uma educação
mais eficiente (FERREIRA; LEMGRUBER, 2018).
A visão otimista sobre tecnologia, principalmente a que apresenta as
tecnologias educacionais como ferramentas, respaldam uma ideologia que prevê a
instrumentalização, o funcionalismo e a redução dos processos de criação e utilização
dos artefatos tecnológicos. Essa ideia está em concordância com a ideologia uma
educação progressiva, dominante, que prioriza uma educação mais autônoma e
centrada no aluno (SELWYN, 2017a).

2.3.2 Os Pessimistas

Tornar o uso das tecnologias o foco da prática educativa está de acordo com a
ideologia da educação como mercado (BARRETO, 2017), na qual as tecnologias,
principalmente as TIC, são vistas ou como uma forma de tornar a prática educativa
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mais moderna e inovadora – sem, contudo, se preocupar em modificar realmente a
prática ou em utilizar todo o potencial das tecnologias – ou como uma solução para
os problemas educacionais e substituta do professor. Esta manutenção de modelos
educacionais revestidos com tecnologia não é, de fato, revolucionária e se constitui
como um dos argumentos para os opositores ao uso de tecnologias.
Os tecnófobos (RUDIGER, 2013) consideram os avanços tecnológicos o
principal causador dos problemas atuais. Conhecidos também como conservadores
midiáticos, os tecnófobos alertam para os perigos da tecnologia ou pelo menos para
o seu uso indiscriminado e alienado. Veraszto et al. (2008) chamam os tecnófobos de
tecno-catastrofistas pois, para estes, a tecnologia aumenta as desigualdades sociais
pois quem possui a tecnologia, via de regra, detém também a riqueza e o poder. Os
tecno-catastrofistas alertam igualmente que

a ameaça que uma tecnologia autônoma apresenta supõe um final trágicoapocalíptico para os seres humanos, que no final, serão completamente
subjugados e dominados. A única alternativa para uma tecnologia fora de
controle é destruí-la para que a sociedade volte a ser mais humanizada
(VERASZTO et al., 2008, p. 72).

A tecnocultura, ou seja, a cultura de transformação do cotidiano em um
espetáculo padronizado através do uso de tecnologias (FELINTO, 2005a), se tornou
uma realidade. Incentivada pelos tecnófilos, a ascensão, o progresso tecnológico teria
um caráter irremediável e só traria benefícios para a população. Porém, devemos ter
um olhar crítico sobre isto, pois, a busca por likes, a troca incessante de uma
tecnologia por sua versão mais atual, pode ser considerada como fetiche7. Para
Felinto (2005a), a crença em uma ciência onipotente, em uma tecnologia capaz de
somente beneficiar e melhorar a sociedade pode se assemelhar a uma religião, uma
gnose8.
O uso de máquinas, a priori, infalíveis e oniscientes, gerou a crença na
onipotência das máquinas e, por conseguinte, a devoção a estas como criações
7

Objeto ao qual se atribui poder mágico ou sobrenatural e a que se presta culto. Ver mais em:
https://tinyurl.com/y5w3nfmy
8
"A gnose é a imanentização do princípio divino, ou seja, a transposição da ideia de divindade para o
interior do sujeito e do horizonte das experiências humanas. [...] A gnose aparece, assim, como uma
religiosidade 'humanizada', valorizadora da criatividade do sujeito" (FELINTO, 2005a, p.37).
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divinas. Esta idolatria da tecnologia se dá pela tendência humana de se
endeusar/sacralizar as coisas. Principalmente, aquelas que não sabemos exatamente
como funcionam e, por isso, nos são um mistério.
Contudo, antes mesmo de endeusarmos as máquinas, primeiro as tecnologias
passaram a apresentar características e qualidades humanas (FERRAZ, 2000). Elas
passaram a ver por nós, ouvir por nós, se locomover e até, em alguns casos, a pensar
por nós. À medida em que se iniciou a desmaterialização das tecnologias, ou seja,
que estas começaram a se tornar virtuais e, consequentemente, intangíveis, a
mitificação das máquinas se intensificou. Todavia, se colocarmos a tecnocultura no
âmbito da tecnognose9, considerando a idolatria que se manifesta com relação às
tecnologias, esta seria vista como um sintoma de fanatismo. E o fanatismo não pode
ser classificado como uma consequência benéfica.
Já a perspectiva fáustica (FERRAZ, 2000) pode ser considerada como
pessimista por visar o predomínio da técnica sobre a ciência com o objetivo da
adaptação da natureza em prol de uma facilitação da dominação tecnológica. A visão
fáustica se apresenta, tal como Aldous Huxley (1979) imaginou em seu livro Admirável
Mundo Novo, em um mundo onde as pessoas, todas gerada a partir de fertilização in
vitro e clonagem, se dividem em castas idealizadas para a manutenção do progresso
da sociedade.

2.3.3 Os Críticos

Em vez de apenas criticar ou apoiar o uso de tecnologias, Rudiger (2013)
apresenta o caminho dos cibercríticos. Os cibercríticos seriam aqueles capazes de
contestar os tecnófilos de forma criteriosa e fundamentada, não apenas negando as
qualidades existentes nas novas mídias, como os tecnófobos. Ou seja, ter um
posicionamento crítico seria mais do que apontar erros, seria analisar a tecnologia a

9

Os aspectos mais atuais da tecnologia - Inteligência Artificial, Nano e Biotecnologias e a virtualização,
levam à aproximação do gnosticismo tecnológico, ou tecnognose. O gnosticismo tecnológico sobreleva
o imaterial frente ao material, destacando as características tecnológicas que superam as humanas
como, por exemplo, o corpo físico e a mortalidade (FERRAZ, 2000; FELINTO, 2005a).
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fundo, de forma objetiva e construtiva, porém, do mesmo modo, com desconfiança
(SELWYN, 2017b).
Portanto, ser cibercrítico, tanto para Rudiger (2013) quanto para Selwyn
(2017b), é ter ao mesmo tempo uma atitude otimista e pessimista, mesclando-as. Não
podemos nos deixar levar pela dicotomia do “contra” ou “a favor” do uso da tecnologia.
A visão crítica acerca da tecnologia deve apontar sua ambivalência pois, como um
produto social e cultural, a tecnologia não é uma unidade, ela é fragmentada, como já
mencionado, entre seus aspectos sociais e técnicos. Ela não é neutra e sim
impregnada de ideologia – e não somente de uma pois representa várias ideologias
presentes desde sua concepção, até o momento do uso que se faz delas.
Veraszto et al. (2008) não apresentam um equivalente aos cibercríticos,
contudo, identificam os adeptos do Sociosistema, onde há uma vinculação entre a
tecnologia com as questões sociais, políticas e econômicas. Para estes, há um peso
político e ideológico em cada uma das etapas de criação e produção de uma
tecnologia, principalmente dos artefatos.
De acordo com Selwyn (2017b), o pensamento crítico sobre o uso de
tecnologias na

educação apresenta,

ao menos, cinco particularidades:

a

problematização do uso da tecnologia; a admissão dos aspectos políticos existentes;
a

preocupação

com as estruturas de poder

existentes; o esforço

pelo

aperfeiçoamento; e a busca por formas diferenciadas da utilização da tecnologia.
Tais particularidades se complementam, visto que, problematizar o uso das
tecnologias predispõe um exame aprofundado. Para a problematização do uso da
tecnologia, é primordial a realização de um questionamento crítico sobre a utilização
da tecnologia na educação, examinando tal aplicação de forma minuciosa e
contextualizada, observando todos os pontos, sejam eles negativos ou positivos. A
realização desta análise e contextualização acarreta uma percepção mais cuidadosa
e assertiva sobre as questões políticas, de poder e conflito existentes. Pois, por
estarem imbuídas de ideologias e, muitas vezes promovendo os valores hegemônicos
dominantes, as tecnologias igualmente participam da estruturação do poder. Faz-se
necessário, portanto, reconhecer os aspectos ideológicos inerentes às tecnologias
educacionais, bem como evidenciar as formas como as tecnologias propagam estas
ideologias.
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Ao se preocupar em identificar as desigualdades promovidas ou preservadas
pelo uso das tecnologias na educação, os críticos buscam a promoção da justiça e da
igualdade, investigando o modo como as tecnologias consolidam e/ou apoiam as
ideologias dominantes e as estruturas de poder existentes na educação. A abordagem
crítica objetiva com essas ações, uma constante melhoria tanto da educação quanto
da tecnologia, visto que se deve ter uma atitude construtiva de significação em
detrimento das atitudes destrutivas. Os críticos não se colocam em uma dicotomia
entre "ser a favor" ou "ser contra" o uso das tecnologias na educação, e sim em uma
posição capaz de apontar possíveis falhas, alternativas ou soluções para o
aperfeiçoamento das tecnologias e da educação.
A última das particularidades sobre o pensamento crítico pressupõe a
apresentação de novas propostas de uso e, por que não, do não uso das tecnologias
na educação. Após a realização de uma detalhada problematização da utilização da
tecnologia, levando em consideração as ideologias existentes, cabe aos críticos
formular opções para um uso capaz de promover as melhorias almejadas.
As cinco particularidades do pensamento crítico apresentadas por Selwyn
(2017b), vem ratificar as questões apontadas por Neil Postman a serem feitas sobre
as tecnologias educacionais:

1. Qual é o problema para o qual a tecnologia se afirma como solução?
2. De quem é o problema?
3. Que novos problemas serão criados com a resolução do problema velho?
4. Que pessoas e instituições serão mais prejudicadas por esta nova
tecnologia?
5. Que mudanças de linguagem estão sendo promovidas por essas novas
tecnologias?
6. Que redirecionamentos de poder econômico e político podem resultar
dessa nova tecnologia?
7. Que usos alternativos poderiam ser feitos da tecnologia? (SELWYN,
2017a, p.90).

Ao analisar as perguntas de Postman, Selwyn (2017a) traz à tona, mais uma
vez, uma crítica ao solucionismo tecnológico e à capacidade da tecnologia de
melhorar e/ou consertar a educação, ao indagar qual de fato seria o problema, ou de
quem realmente é o problema a ser resolvido. Por terem sido desenvolvidas com um
propósito, carregadas de ideologia, as tecnologias podem não se adequar ou servir a
todas as pessoas da mesma forma. Portanto, o problema de um segmento da
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sociedade pode não ter a mesma solução que outro segmento - se quisermos pensar
por esse viés. De uma forma mais crítica, algumas tecnologias são impostas como
soluções para a educação mesmo quando não são desejadas ou solicitadas.
Além disso, o autor lembra que quaisquer que sejam as soluções tecnológicas
na educação, elas trazem também consequências inesperadas que podem gerar
outros problemas, o que nos leva a admitir que nem sempre o uso das tecnologias
tem efeitos positivos ou melhores. E mesmo quando apresentam consequências
positivas, nem sempre são para todas as pessoas ou instituições envolvidas no
processo de ensino-aprendizagem, visto que desvantagens ou desigualdades
acabam por se manifestar a partir do uso acentuado das tecnologias.
Continuando sua análise das questões de Postman, Selwyn (2017a) também
se posiciona sobre as linguagens utilizadas pelas tecnologias, alertando para a
necessidade de que estas procurem reconhecer as diferenças, opressões e injustiças
existentes, e não apenas repetir a ideologia dominante, como de costume. Ao
reproduzirem a ideologia dominante, as tecnologias se mostram alinhadas às
concepções e interesses de um grupo, o que pode ou não estar de acordo com os
objetivos iniciais de seus desenvolvedores. Em vista disso, o autor recomenda ter
sempre uma atitude cautelosa e criteriosa a respeito do uso das tecnologias na
educação, buscando opções adequadas e capazes de promover oposição às
desigualdades.
Sendo assim, o que é necessário para (ou deveria ser) distinguir a abordagem
crítica das outras é a vontade de transformar para melhor as tecnologias e a educação
(SELWYN, 2017b). Devemos sempre ter o cuidado de agir criticamente – não somente
com relação ao uso das tecnologias –, examinando os lados positivos e negativos a
fim de conseguir alcançar nossos objetivos da melhor maneira, produzindo
significados e não discórdia.

2.3.4 A questão da informação: otimistas x pessimistas x críticos

Para os pessimistas tecnófobos, as tecnologias digitais são causadoras de uma
desqualificação da cultura e da informação pois, dentre outros motivos, facultam a
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produção destas por qualquer pessoa, independentemente de sua formação. Já para
o otimista tecnófilo Georges Gilder, isso seria um ponto a favor, pois a comunicação
seria feita de modo mais democrático, acessível e independente das ideologias
dominantes. Rudiger (2013) afirma que para este e tantos outros tecnófilos como
Howard Rheingold e Dan Gilmor,

as pessoas não apenas estão se tornando capazes de produzirem suas
próprias informações, mas estão se redirecionando para essas novas fontes
de recreação e conhecimento em que elas mesmas se transformam, com o
desenvolvimento das novas tecnologias de comunicação (RUDIGER, 2013,
p. 31).

Ao analisarmos criticamente os argumentos de tecnófobos e tecnófilos,
perceberemos que ambos podem estar tanto certos quanto errados, dependendo da
fonte de informação ao qual se referem. Com o avanço das novas tecnologias, existe,
certamente, um maior acesso à informação. Segundo pesquisa realizada em 2018
pela Reuters Institute em conjunto com a Universidade de Oxford, como mostra a
figura abaixo, aproximadamente 90% dos brasileiros entrevistados utilizavam a
internet e 66% utilizavam as redes sociais como fonte de notícias, apesar da confiança
nestas informações girar apenas em torno dos 30%.

Figura 1 – Acesso a notícias segundo a fonte.

Fonte: Reuters Institute
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Talvez essa desconfiança esteja ligada à contínua disseminação das notícias
falsas, também conhecidas por seu nome em inglês fakenews. As notícias falsas –
tão comumente disseminadas na nossa realidade atual através das TIC,
principalmente pelas redes sociais –, servem, em sua maioria, para manipulação das
pessoas; são auxiliares na disputa pelo poder, pelo controle.
A divulgação de notícias falsas se assemelha ao romance 1984, de George
Orwell (2009), onde todos os registros políticos, histórico e culturais existentes eram
alterados para contar e corroborar a verdade que a classe dominante, no caso “O
Partido”, queria perpetuar. Parece óbvio que a maior parte das Fakenews seria
facilmente desmentida com uma simples pesquisa, da mesma maneira que em 1984,
bastaria que alguém não se desfizesse de um livro, jornal ou revista publicada
anteriormente e confrontasse os fatos (ou mesmo recorresse à própria memória como
o protagonista Winston Smith fazia por vezes). Contudo, o que vemos é que essa
confrontação não é tão simples, visto que carece de uma atitude crítica que não faz
parte dos interesses da ideologia dominante.
As informações divulgadas através das tecnologias também estão se
mostrando capazes de impactar e modificar os fundamentos cívicos e políticos da
sociedade. Informações e mensagens divulgadas pelas mídias sociais já
demonstraram eficácia em influenciar eleições ou apoiar insurgências ou
fundamentalismos (SELWYN, 2017a). Essas informações, divulgadas de forma
massiva, ganham força através do que se conhece como Big Data10 (em português:
Grandes Dados), que tendem a apresentar a informação mais adequada ao interesse
pessoal de cada usuário, formando um perfil pessoal que possui grande utilidade para
os mais variados grupos políticos e econômicos.
Podemos concluir, então, que a ideologia é parte fundamental de todo discurso
e que as tecnologias são, segundo Selwyn (2017a), mecanismos de transmissão tanto
do discurso quanto da própria ideologia. Ao entendermos discurso como sendo não

10

A partir da coleta de informações pessoais e de utilização postados pelos usuários das redes sociais
de forma voluntária (participação em enquetes, jogos, postagens, buscas, entre outros), formam-se
grandes conjuntos de dados que, ao serem inseridos em programas específicos, geram previsões sobre
as escolhas, gostos ou opiniões dos usuários (SELWYN, 2017a).
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somente a mensagem que se passa a outra pessoa, mas também a forma da
linguagem utilizada, não podemos entender a linguagem como mero conjunto de
palavras. Precisamos, de acordo com Barreto (2017), tanto analisar quanto
compreender a linguagem de forma crítica, juntamente com todo viés ideológico, os
fundamentos com o qual foi produzida.
Não haverá mudança na educação se esta mudança se ater somente às
práticas escolares. Não podemos esquecer que nenhuma tecnologia é de fato neutra,
e que, consequentemente, está vinculada a todos os aspectos da sociedade.
Precisamos, então, constatar o caráter essencialmente político da educação e da
tecnologia (SELWYN, 2017a) e com isso, nos lembrar constantemente de nos
questionar sobre qual é realmente o objetivo pretendido, de nos atentar para os
contextos humanos e sociais em que se desenvolvem o uso da tecnologia na
educação. O ponto central, segundo Luiz Carlos Freitas (2012), deveria ser o de obter
uma educação melhor, independente do uso das tecnologias.
O uso de tecnologias não pode ser encarado nem como solução, muito menos
como um agravante dos problemas na educação. Devemos nos preocupar com o uso
que se faz dessas tecnologias para que possamos “desafiar as formas nas quais as
concepções dominantes de educação e tecnologia tendem a marginalizar, ignorar ou
negar as desigualdades complexas e agravadas da era digital” (SELWYN, 2017a,
p.98). Antes de promover o uso ou o não-uso de tecnologias educacionais, devemos
nos questionar sobre o modo como está sendo realizado, qual o impacto que está
gerando ou efetivamente poderia gerar e, sobretudo, se os objetivos motivadores do
uso das tecnologias na educação estão realmente sendo alcançados.
O debate sobre a inserção e o uso de tecnologias na educação é amplo.
Todavia, o aspecto ideológico desta reunião entre tecnologia e educação, se não é o
mais importante, certamente é fundamental. A discussão agora não é mais apenas
sobre quem é o ator principal na educação, mas também como e com que intenção
essa educação é “ofertada”. Não é mais sobre o uso ou não de tecnologias e sim
sobre “por que” e “para que”, utilizá-las. Sendo assim, é necessário que tenhamos em
mente todo discurso, toda ideologia inerente, não somente às tecnologias e às
políticas de incentivo ao uso de tecnologias na educação, como também, à nossa
própria prática.
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3 O ESCOLANOVISMO E O CINEMA EDUCATIVO

As mudanças ocorridas em uma educação considerada tradicional com o intuito
de modernizá-la, renovando o modo como o ensino e os alunos eram vistos, deu
origem ao movimento conhecido como Escola Nova. Neste capítulo, pretendemos
retomar o surgimento do movimento escolanovista na Europa e nos Estados Unidos,
e seu desenvolvimento no Brasil nas primeiras décadas do século XX. Ao revisitar os
pioneiros do pensamento escolanovista brasileiro, analisaremos seus preceitos e a
defesa do uso de tecnologias recém desenvolvidas na época – em particular o cinema
– no ambiente educacional, por este grupo de educadores.

3.1 O Surgimento do Movimento da Escola Nova

Até o século XIX, as escolas utilizavam a pedagogia da imposição, ou seja, a
viabilização do conhecimento, por parte de professores, através da memorização e
disciplina, impostos aos alunos normalmente por meio de castigos (LOURENÇO
FILHO, 1978)11. Além disso, não se colocava o aluno em um papel importante na
questão do ensino-aprendizagem. A este, cabia apenas aprender o que era ensinado
pelos professores, no que era considerado apenas como um receptáculo do
conhecimento, uma folha em branco (COMÊNIO, 1995).
Com o advento da Segunda Revolução Industrial, em meados do século XIX,
fez-se necessária uma ampliação da formação escolar para promover a capacitação
aos novos postos de trabalho que surgiram. Os espaços escolares, até então, não
eram considerados primordiais, visto que, para a manutenção da estrutura social, as
atividades profissionais não eram ensinadas nestes lugares e sim com a participação
de aprendizes, nos próprios locais de trabalho. Além disso, a educação básica era
11

Introdução ao Estudo da Escola Nova, de Manoel B. Lourenço Filho, teve sua primeira edição
publicada em 1930, e é considerado como uma das obras fundamentais no estudo do Movimento
Escolanovista Brasileiro.
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realizada nas próprias casas, nas igrejas ou pela comunidade, de modo simples e, por
vezes, precário, onde o aprendizado se limitava ao básico da leitura, escrita e
aritmética. Como ressalta Anísio Teixeira (1971)12, tanto o ambiente familiar quanto o
ambiente social em que a criança estava inserida sempre foram vistos como os
principais espaços de educação.
A industrialização tirou do âmbito familiar as funções econômicas exercidas até
então, como por exemplo, o preparo artesanal dos alimentos e das roupas (TEIXEIRA,
1971; NAWROSKI, 2010). Ademais, o trabalho individual sofre mudanças e o
trabalhador passa a fazer parte de um grupo, como uma peça em uma engrenagem.
Sendo assim, as inovações industriais tornaram imprescindível a expansão da
escolarização para a maior parte das crianças e jovens, tornando-os capazes de se
inserirem nesse mundo em mudança.
Todavia, a estrutura existente não se mostrava adequada física e
didaticamente, necessitando que houvesse uma alteração tanto nos objetivos quanto
nas técnicas utilizadas no trabalho escolar. Para Manoel B. Lourenço Filho (1978),
com o movimento renovador, buscou-se compreender os alunos no momento da
aprendizagem e não mais controlar o ato de ensinar.
Outro evento causador de grande influência nas modificações da estrutura
escolar foi a Primeira Guerra Mundial, ocorrida entre os anos de 1914 e 1918. Por
envolver países europeus tidos como alguns dos mais cultos, esse conflito foi
considerado surpreendente e, por conseguinte, demandava uma revisão das bases
educacionais. A escola deveria ser capaz de propagar a paz através do estímulo de
práticas como a expansão da educação pública, além da reformulação dos seus
métodos e objetivos, a fim de respeitar as características individuais de cada um.
Deste modo, se tornaria possível alcançar uma harmonia entre as sociedades
(CUNHA, 1994).
Porém, as bases para o ideário escolanovista não se iniciaram apenas com o
desenvolvimento da indústria, no século XIX. De acordo com Merilin Baldan (2015),
Jean Jacques Rousseau, a partir de Emílio ou Da Educação, no século XVIII, já
12

Pequena Introdução à filosofia da educação: a escola progressiva ou a transformação da escola, de
Anísio Teixeira, foi publicado originalmente em 1934, com o título Educação progressiva: uma
introdução à filosofia da educação. Tal como Introdução ao Estudo da Escola Nova, citado
anteriormente, foi escrito durante a ascensão do movimento escolanovista no Brasil.
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destacava a importância de uma educação que promovesse e valorizasse o
desenvolvimento da autonomia nas crianças. Com base nos estudos de Rousseau,
Pestalozzi, e depois dele, Froebel, vieram a desenvolver suas próprias didáticas,
iniciando, assim, o desenvolvimento de alguns dos princípios norteadores do
movimento da Escola Nova, como o puericentrismo13 - a colocação da criança no
centro do processo educativo – e a valorização da atividade para a aprendizagem
(ARCE, 2002).
A Escola Nova ou escolanovismo consistiu, portanto, no movimento de
renovação educacional que visava uma reformulação dos conceitos educacionais
predominantes. De acordo com Luís Alves (2010), entre todos os acontecimentos
importantes para o início do movimento de renovação escolar, existem três que
merecem destaque: a criação do Bureau Internacional des Écoles Nouvelles, por
Adolphe Ferrière, em 1889; a publicação em 1915, por Faria Vasconcelos, do livro
Une école nouvelle en Belgique, referente às experiências realizadas em sua escola
fundada poucos anos antes; e a fundação da Ligue Internacional pour l`Éducation
Nouvelle, em 1921. Se as fundações do Bureau e da Ligue têm sua importância
histórica de marcar o início do movimento em forma de Organizações Internacionais,
a relevância do livro de Faria Vasconcelos se apresenta, principalmente pelo prefácio
de Ferrière onde se apresentam os “Trinta pontos da Educação Nova” (apresentado
na íntegra como conteúdo anexo a esta dissertação), nos quais são definidas as
características específicas para as escolas (PERES, 2002).
Segundo Alves (2010), as escolas para serem consideradas de fato inseridas
no modelo de escolas novas, deveriam apresentar ao menos quinze dos trinta pontos
listados por Ferrière quanto à organização geral, formação intelectual e formação
moral, cada um destes apresentando dez pontos específicos. Ainda de acordo com o
autor, esses pontos, podem ser agrupados em cinco temas:

[...ser] um laboratório de pedagogia prática; [...praticar] o sistema de
coeducação dos sexos; [... dar] particular atenção aos trabalhos
manuais; [...] desenvolver o espírito crítico; [... e fundamentar-se] no
13

Desenvolvido por Rousseau, no puericentrismo pedagógico "o mito da infância era assumido como
eixo central, embora fosse reelaborado através de contribuições científicas e filosóficas, e reclamava
da pedagogia uma total transformação, uma radical mudança de rota, de maneira a colocar-se a serviço
da criança (que é o futuro e a esperança do homem, do homem novo) e não da sociedade" (CAMBRI,
1999, p.393).
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princípio da autonomia dos educandos (ALVES, 2010, p.169 - grifos do
autor).

Cabe ressaltar que a laicidade, questão importante no escolanovismo, estaria
inserida no tema referente à autonomia, pois, de acordo com Lourenço Filho (1978),
se relaciona com o estímulo a atitudes éticas, morais e tolerantes, não vinculadas a
qualquer religião.
Ao seguir os pontos definidos por Ferrière, ou ao menos grande parte deles, as
escolas estariam integrando pensamento, ação e emoção. E essa relação é
importante pois, para o autor, o processo de aprender é resultante de atitudes e
atividades tanto emotivas quanto racionais. A renovação escolar deveria partir de uma
oposição à escola tradicional, uma reação crítica, através de práticas dinâmicas que
apresentassem um equilíbrio entre a didática da imposição dos educadores
tradicionais e a liberdade proposta pelos renovadores; que aproveitassem plenamente
as atividades e aptidões dos alunos e que viessem a contrastar a tradicional
memorização com a experimentação, a disciplina rígida com a liberdade, o
cerceamento da expressão com a individualidade (NAWROSKI, 2010). Surgem daí os
termos ensino ativo e escola ativa, também utilizados, por alguns autores, como
similares à escola nova14, em algumas situações.
O termo escola ativa foi apresentado em 1917 pelo educador suíço Pierre
Bovet, como uma nova tradução para o termo alemão Arbeitsschule, antes traduzido
como escola do trabalho. Por ser considerado impreciso – podia ser utilizado tanto
para um sistema educacional que utilizasse somente trabalhos manuais, quanto para
aqueles nas quais as atividades dos alunos servissem à sua formação intelectual, ou
para as combinações entre estes –, o termo escola do trabalho foi abandonado em
prol de escola ativa.

No segundo sentido, a atividade não é considerada como um fim, mas
simplesmente, como uma condição necessária. Quer física, quer mental, a
atividade dos educandos é suscitada e dirigida para a obtenção de fins
previamente escolhidos. Nesse caso, o nome ensino ativo é essencialmente
14

Lourenço Filho prefere a utilização do termo “Escola Nova” ao nome “Pedagogia Nova”. Para este,
“o nome pedagogia está tradicionalmente associado a sistemas fechados, de conceitos estáticos,
prontos e acabados, ao passo que escola nova sugere espírito crítico, análise reiterada de condições
e resultados, atitude criadora”. (LOURENÇO FILHO, 1978, p.18)
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empregado com sentido técnico. Consistirá em oferecer oportunidades para
que os alunos sintam necessidade de proceder a ajustamentos, busquem
dominar situações problemáticas que lhes sejam apresentadas, para elas
imaginem uma conveniente solução e por fim as resolvam com o próprio
esforço (LOURENÇO FILHO, 1978, p.154).

Para renovadores da educação, como Anísio Teixeira (1971) e Lourenço Filho
(1978), a aprendizagem é o resultado de impulsos naturais e, por isso, se daria,
prioritariamente, através de atividades onde os alunos observassem, pesquisassem e
desenvolvessem suas próprias formas de resolver situações-problema, portanto um
ensino com base na ação, um ensino ativo. De acordo com Teixeira (1971), na escola
ativa, o princípio da liberdade do aluno seria fundamental para que este alcançasse a
autonomia desejada. Porém, esta liberdade não significaria falta de regras ou
objetivos e sim uma exigência de autocontrole e autodisciplina, bem como do meio no
qual o aluno estivesse inserido, o que necessitaria de dedicação, equilíbrio e
determinação.
No ideário escolanovista, o aprendizado se daria a partir da participação ativa
dos alunos. Aprender, portanto, não se limitaria à memorização e compreensão de
conteúdos, pois demandaria uma assimilação, uma apreensão, do conhecimento de
modo que se saiba agir e reagir às situações vivenciadas de acordo com o que foi
aprendido. Todavia, Anísio Teixeira (1971) preferia denominar, no início do movimento
renovador no Brasil, a escola renovada de escola progressiva15, em vez de escola
nova. A escolha pelo adjetivo progressivo se dá pelo entendimento, baseado em
William Kilpatrick16, de que a escola, assim como a civilização, está em permanente
desenvolvimento e evolução. A medida em que os aspectos econômico e social se
transformam e a ciência progride, o ensino também tende a se aprimorar. Para Liliana
Marques (2016), Kilpatrick acreditava que a educação deveria ser capaz de articular
os diversos aspectos que influenciam o processo de ensino-aprendizagem do

15

Em Nota do Autor escrita, em 1967, para a 6ª edição do livro Pequena Introdução à Filosofia da
Educação: A Escola Progressiva ou A Transformação da Escola (originalmente publicado em 1934),
Anísio Teixeira faz uma ressalva quanto ao uso do termo progressivo, declarando que "Hoje a
designação progressiva perdeu, de certo modo, a razão de ser. Toda a educação moderna adota a
teoria da experiência como base de sua filosofia, continuando o estudo e a pesquisa de suas formas
de aplicação" (1971 p. 13).
16
Discípulo de John Dewey, Kilpatrick foi um defensor de um processo de ensino-aprendizagem
baseado nas experiências e interesses dos alunos. Kilpatrick também desenvolveu o método de projeto
onde, ao se considerar a criança como naturalmente ativa, suas capacidades naturais seriam melhor
desenvolvidas a partir de atividades premeditadas em situações sociais (MARQUES, 2016).
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indivíduo. E este processo passaria a representar um currículo onde a experiência
fosse constantemente construída, com destaque para as ações intencionais que
levassem à compreensão de que educação seria sinônimo de vida. Para John Dewey
(1971), a relação entre educação e vida é estreita, visto que, tal como na vida, a
educação é um processo de crescimento, desenvolvimento e amadurecimento e, por
isso, está em incessante renovação e reestruturação.
Segundo Teixeira (1971), o progresso seria derivado da prática da
experimentação científica pelo homem, sendo, dessa forma, consequência não
somente das novas invenções e tecnologias desenvolvidas, mas, igualmente, da
mentalidade que surgiu a partir da interação com essas inovações. Em vista disso, a
partir das transformações ocorridas com o desenvolvimento da ciência, não somente
o ambiente se transforma como também a ordem e a moral. E esse desenvolvimento
acarretaria em uma alteração necessária das práticas educativas para que estas, ao
contrário do que ocorria na educação tradicional, fossem capazes de possibilitar que
o indivíduo conseguisse solucionar os problemas aparentes e até aqueles que se
mostrassem improváveis.
Sendo assim, a educação renovada deveria, então, ofertar situações que
estivessem inseridas dentro de um contexto histórico-cultural (LOURENÇO FILHO,
1978). Isso facultaria aos alunos meios para que desenvolvessem plenamente suas
capacidades, através de princípios como o respeito à individualidade de
desenvolvimento, a promoção da autonomia, a articulação de atividades com funções
variadas e o equilíbrio entre liberdade e responsabilidade no cerne do processo
educativo.
A preocupação em colocar a criança, o aluno, como protagonista no processo
de ensino-aprendizagem, vai levar à criação de variadas metodologias de trabalho
entre os escolanovistas. Em comum, estes educadores procuravam aperfeiçoar “as
técnicas escolares e trouxeram às salas de aula o rádio, o cinema, a televisão, o
computador e outros instrumentos capazes de reisignificar os conhecimentos
trabalhados pela escola” (NAWROSKI, 2010, p.57-58). Entre as principais
metodologias podemos citar o Método de Projetos, de Kilpatrick; o Método
Montessoriano, desenvolvido por Maria Montessori; o Método de Trabalho por Equipe,
desenvolvido por Cousinet; os Centros de Interesses, de Decroly; as Técnicas Freinet,
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desenvolvidas por Célestin Freinet; as Escolas Experimentais de John Dewey; e o
Método da Observação, de Jean Piaget.
De acordo com Lourenço Filho (1978), mesmo apresentando características
heterogêneas, todos os sistemas considerados renovadores apresentam em comum
quatro princípios gerais: liberdade, atividade, responsabilidade e individualidade. Por
liberdade podemos entender como atenção à personalidade do aluno, a fim de que
ele possa progredir e aprimorar-se de acordo com as suas habilidades e aptidões, e
efetuada por seu próprio interesse e empenho. Esse princípio se contrapõe
diretamente à pedagogia de imposição da educação tradicional. É relevante que se
ressalte, porém, que liberdade não significava nem desinteresse e nem descuido, pois
isto sugeriria a não intencionalidade do ato de educar.
O autor esclarece, também, que o princípio da atividade está vinculado à
experimentação. As atividades, para os escolanovistas, estruturam-se como
respostas aos interesses dos alunos, de acordo com o desenvolvimento de cada um.
Leva-se sempre em conta o valor dado à atividade livre e aos jogos, pois considerase que o interesse parte das ações lúdicas para, depois, se deslocar a atividades de
maior complexidade que necessitem de disciplina e empenho.
A responsabilidade, terceiro dos princípios gerais da Escola Nova, parte da
cooperação social visto que, com o desenvolvimento do indivíduo, o ambiente no qual
ele se insere também se amplia e, com isso, aumenta seu comprometimento com os
outros, enquanto participante de um grupo. A noção de responsabilidade se relaciona
com o princípio da liberdade, dando-lhe sentido.
Enquanto os princípios da liberdade, atividade e responsabilidade atuam sobre
o caráter social da prática educativa, o quarto princípio geral escolanovista, a
individualidade, tem cunho pessoal. Ao dar importância à individualidade do aluno,
respeitam-se as diferenças existentes entre as pessoas, principalmente as de ordem
biológica. Entende-se também, que essas diferenças restringem menos as
qualificações dos alunos do que as possibilidades de desenvolvimento existentes.
Reconhecer a individualidade, respeitando as diferenças de cada um, invalida
qualquer proposta educativa que venha a promover a discriminação de qualquer tipo,
seja por raça, crença, origem, entre outros. Nesse sentido, o escolanovismo acredita
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que, ao oferecer oportunidades iguais de educação a todos, a sociedade também se
desenvolveria moral e intelectualmente (LOURENÇO FILHO, 1978).
Podemos concluir que, a partir dos princípios relatados, pode-se constatar que
a prática educativa da escola nova se encontra inserida no âmbito cultural e social,
onde estão vinculadas a capacitação e a finalidade, atreladas, principalmente, à ação.

3.1.1 Principais Pensadores Escolanovistas

O nome Escola Nova começou a ser usado após a década de 1880, em
instituições privadas europeias que desenvolviam a renovação escolar de modo, a
princípio, experimental. De acordo com Baldan (2015), apesar dos muitos pontos em
comum que uniam as instituições no movimento da Escola Nova, estas não formavam
um grupo homogêneo e, assim, obteve denominações diversas que representavam
os conjuntos teóricos ao qual prioritariamente se vinculavam como, por exemplo,
escola ativa ou escola progressiva.
Dentre os principais nomes no início do movimento escolanovista mundial,
encontram-se, Adolphe Ferrière, Édouard Claparède, Pierre Bovet, Jean-Ovide
Decroly e Célestin Freinet. Não desconsiderando a importâncias destes, daremos
destaque apenas à italiana Maria Montessori, cujo método teve difusão mundial e
influência importante no sistema desenvolvido por Armanda Álvaro Alberto na Escola
Regional de Meriti – nosso objeto de pesquisa –, e ao norte-americano John Dewey,
por sua grande influência no movimento de renovação escolar brasileiro.

3.1.1.1 Maria Montessori

Maria Montessori, nasceu na Itália em 1870, em uma família extremamente
religiosa. Em 1896, foi a primeira mulher italiana a se graduar em Medicina. Para
Montessori, a infância era a fase mais importante de todo o desenvolvimento do
indivíduo. Influenciada pela experiência adquirida ao trabalhar na clínica psiquiátrica
da Universidade de Roma, onde ficou responsável por um grupo de jovens com
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atrasos mentais e pelos estudos de Édouard Séguin sobre o aprimoramento das
funções sensoriais, Montessori resolve estudar pedagogia e concentrar-se nos
problemas educativos e pedagógicos referentes, principalmente, às crianças com
deficiência e, posteriormente, às crianças da educação infantil, às escolas de nível
elementar, secundárias e até mesmo superior (RÖHRS, 2010; NAWROSKI, 2010).
Nos primeiros anos do século XX, Montessori fundou a Casa dei Bambini (Casa
das Crianças), em San Lorenzo, um bairro pobre de Roma, onde procurava ofertar
uma educação na qual as crianças aprendiam a se organizar e desenvolver com
autonomia, a partir da combinação dos princípios científicos que fundamentavam suas
ações e a crença na infância como uma continuidade do ato da criação, fundamentada
em sua formação religiosa (RÖHRS, 2010). Ao final da Primeira Guerra Mundial,
Montessori percebeu que muitas crianças haviam desenvolvido algum tipo de trauma
psíquico ou mesmo, sofrido traumas físicos, e, por isso, intenta criar a Croce Bianca
dei Bambini (Cruz Branca das Crianças), um projeto similar à Cruz Vermelha que
formaria professores para o trabalho com as crianças traumatizadas (NAWROSKI,
2010). Porém, tal projeto nunca foi de fato implementado.
Considerada como uma das precursoras do movimento da Escola Nova, Maria
Montessori desenvolveu um método que buscava reorganizar a vida do aluno de modo
a auxiliar o processo de aprendizagem. Para ela, a educação levaria ao
desenvolvimento da criança e não somente em sua adaptação na sociedade
(LOURENÇO FILHO, 1978). O método montessoriano, fundamentado na pedagogia
da ação, propunha a espontaneidade do aprendizado através de atividades que
levassem em consideração as necessidades dos alunos. Por essa metodologia, as
crianças poderiam escolher livremente os materiais com os quais realizariam as
atividades escolares, transformando-as em algo lúdico.
A pedagogia montessoriana se baseia em desenvolver um ambiente no qual as
crianças consigam aprender e também viver. Também considerava que a
aprendizagem se dava com base em atividades que possibilitassem a associação de
ideias, a reflexão ou a reprodução de experimentos. Além disso, bem mais que apenas
valorizar as preferências e interesses das crianças, esse método se propunha o
fortalecimento da autonomia, da autodisciplina e da responsabilidade, considerando
igualmente importantes o desenvolvimento interno e externo (RÖHRS, 2010;
NAWROSKI, 2010).
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Nas Casas das Crianças, tudo - desde o mobiliário, cores e arquitetura
escolhida - era pensado e adaptado a fim de atender ao público a que se destinava.
De acordo com Alcione Nawroski (2010), todos os objetos e equipamentos utilizados
nos ambientes montessorianos eram escolhidos para o desenvolvimento dos
sentidos, fossem pelas cores, formas, alturas, sons, etc. Ao contrário de alguns
educadores do movimento renovador, Maria Montessori acreditava que o material
didático utilizado deveria funcionar como uma escala na qual a criança fosse capaz
de progredir, porém, sempre através de uma metodologia coordenada para que os
usuários conseguissem auto avaliar suas realizações.
Era aguardado que as crianças "vivessem e se movessem nesse ambiente
como seres responsáveis e que participassem do trabalho criador como das tarefas
de funcionamento, de maneira a subir uma 'escala' simbólica que conduzia à
realização" (RÖHRS, 2010, p.19). Tal metodologia, era baseada no humanismo
integral no qual se pressupõe que as pessoas são seres individuais, capazes de atuar
com inteligência, dignidade e liberdade.
No método montessoriano eram oferecidas atividades concernentes à vida
cotidiana, através de exercícios realizados repetidamente, que demandavam
exatidão, concentração e paciência. Montessori acreditava que estas atividades
complementadas com a meditação, que também fazia parte do seu programa e
proporcionava a interiorização da educação, eram capazes de produzir atitudes e não
apenas competências. Sendo assim, para Nawroski (2010), essa conduta auxiliava a
conquista da independência da personalidade humana, desvencilhando-se dos
antigos preconceitos e opressões que existiam na educação.
Em

sua

metodologia,

Maria

Montessori assumia

a

importância

da

experimentação para o desenvolvimento e aprendizagem. Portanto, a educadora se
aproximaria das ideias de John Dewey, ao colocar a experimentação como uma das
atividades primordiais ao sucesso do processo educativo. Também assim, revela a
ligação que faz entre a educação e a ciência ao salientar que ambas são capazes de
adquirir conhecimento através da investigação.
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3.1.1.2 John Dewey

Nascido nos Estados Unidos, no ano de 1859, John Dewey foi um dos
precursores do desenvolvimento de uma prática pedagógica centrada na criança, na
qual se procurava articular a pedagogia, a psicologia e a filosofia. Para isso,
desenvolveu as chamadas escolas-laboratório ou escolas experimentais onde a teoria
da pesquisa – baseada na utilização do método científico e da experimentação – era
amplamente utilizada.
Doutor em Filosofia, Dewey via uma divisão na sociedade do final do século
XIX, entre pessoas que viviam de maneira mais contemplativa e intelectual e pessoas
que precisavam trabalhar para viver. Tal dicotomia acarretava uma dualidade na
educação onde um grupo era educado apenas para o desenvolvimento do saber, e
outro grupo recebia uma educação voltada para a prática, com uma preparação para
as funções que este grupo ocuparia, sem que houvesse preocupação com o
desenvolvimento intelectual em si.
Proponente de uma Educação Integral que reunisse a cultura, considerada
erudita, com uma educação útil, que oferecesse subsídios práticos para o trabalho
futuro dos educandos, Dewey acreditava que o objetivo da educação deveria ser o de
unificar a sociedade (NAWROSKI, 2010). De acordo com Franco Cambi (1999),
Dewey dava à escola a atribuição de transformador social, devido à função
democratizadora que deveria desempenhar, o que tornaria a sociedade mais
colaborativa e participativa e, igualmente, menos repressora. Complementando,
Robert Westbrook (2010) declara que para o educador, a organização da escola como
uma comunidade era fundamental para instigar o espírito social dos alunos. A escola
para Dewey tinha o dever de possibilitar uma interação entre a vida familiar e social,
onde seus integrantes tivessem liberdade para se expressar e, deste modo, participar
mais ativamente da própria educação.
Ao colocar o aluno no centro da prática educativa, Dewey divergia da
pedagogia tradicional, que direcionava as práticas para os programas de ensino.
Anísio Teixeira (1971) compara a mudança do foco da educação à Revolução
Copernicana sobre o Sistema Solar.

49

A frase de John Dewey é típica. "Trata-se de uma transformação, diz êle, que
se compara com a de Copérnico em nosso sistema planetário". O eixo da
escola se desloca para a criança. Não é mais o adulto com os seus
interêsses, a sua ciência, a sua sociedade, que governa a escola; mas a
criança, com as suas tendências, os seus impulsos, as suas atividades e os
seus projetos (TEIXEIRA, 1971, p.53).

Todavia, seu método não colocava os interesses dos alunos acima dos
conteúdos, como os chamados educadores românticos, que também pensavam em
práticas educativas centradas nos alunos. John Dewey defendia uma educação que
diferia dessas duas linhas pedagógicas. Se, prioritariamente, punha-se contrário aos
educadores tradicionais, para os quais o currículo determinava o método a ser
utilizado e aos alunos cabia apenas receber o conhecimento ofertado com docilidade
e disciplina, também criticava os educadores românticos por estes não associarem o
currículo escolar com as atividades de interesse dos alunos (WESTBROOK, 2010).
Segundo Westbrook (2010), Dewey acreditava que, para se ter eficácia na
educação caberia ao educador explorar os interesses do aluno, levando-o à
compreensão total das disciplinas, fossem estas, artísticas, científicas ou históricas.
Para isso, pautava sua prática nas atividades de experimentação, fundamentando-se
na teoria, desenvolvida ao final do século XIX, na qual frisava que o conhecimento
partia da ação e da relação entre a experiência e resultados.
Na pedagogia de Dewey, estas atividades de experimentação ocorriam com
base na resolução de problemas que suscitassem a investigação. Considerando a
experiência como fundamental em seu método, Dewey desenvolveu o conceito de
Continuum Experimental, no qual entende-se que “a experiência é capaz de modificar
quem a faz e por ela passa e modifica as experiências subsequentes” (NAWROSKI,
2010, p.64). Ao concebermos essa continuidade como o aprimoramento físico, moral
e intelectual do indivíduo, é possível fazer uma ligação com o termo progressiva que
Dewey irá usar junto ao movimento da Escola Nova.
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3.2 O Movimento Escolanovista Brasileiro

De acordo com Jorge Nagle (2001), no período subsequente à Proclamação da
República, ocorrida em 1889, o Brasil encontrou-se sob várias demandas políticas,
econômicas e sociais. Apesar da instituição do voto direto, este continuou se
apresentando como manutenção do poder agrário. Com o advento da industrialização
e da urbanização, estimulou-se o crescimento de novas camadas sociais
(CARVALHO, 2003) formadas pelos negros libertos, mestiços e imigrantes que não
se encontravam aptos para desempenhar as funções que surgiam na recém
desenvolvida organização nacional do trabalho e, por isso, buscavam aprimorar suas
instruções a partir da escolarização (GONÇALVES, 2013). Tal demanda deixou
evidente que a educação no Brasil não possuía as condições necessárias para
resolver tais situações. Esses fatos de ordem prioritariamente políticas e sociais
acabaram por levar a uma discussão sobre a Educação Popular, onde o tópico
principal era saber o que e como ensinar (SILVA, 2008).
Durante a Primeira República17, também chamada de República Velha, houve
uma preocupação em se extinguir os laços com o período imperial, em todos os
setores da sociedade. No âmbito educacional, tanto as práticas quanto as próprias
escolas passaram a ser consideradas atrasadas e ineficazes.

Zombando do passado, as escolas imperiais foram lidas, nos anos finais do
século XIX, sob o signo do atraso, da precariedade, da sujeira, da escassez
e do “mofo”. Mofadas e superadas estariam idéias e práticas pedagógicas −
a memorização dos saberes, a tabuada cantada, a palmatória, os castigos
físicos etc. −, a má-formação ou a ausência de formação especializada, o
tradicionalismo do velho mestre-escola. Casas de escolas foram identificadas
a pocilgas, pardieiros, estalagens, escolas de improviso − impróprias, pobres,
incompletas, ineficazes (SCHUELER; MAGALDI, 2008, p.35).

Tanto Alessandra Schueler e Ana Maria Magaldi (2008), quanto Nagle (2001),
salientam que havia uma preocupação maior, por parte dos republicanos, em dar um
papel negativo à educação no Império, procurando ressaltar as diferenças entre esta
e as práticas novas, do que de questionar os processos de mudança política, social e

17

Período que vai do ano de 1889 a 1930.
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cultural existentes. Algumas das iniciativas do período imperial foram obscurecidas ou
lhes foram dados novos significados, como, por exemplo a gratuidade do ensino
primário. Estabelecida na Constituição de 1824, a ampliação da educação estava
ligada à ampliação do direito à cidadania e ao voto. Outra iniciativa oriunda do século
XIX foi a propagação de métodos variados de ensino, como o simultâneo (onde uma
professora atendia a todo grupo de alunos da classe), o intuitivo (onde os alunos
observavam os fenômenos e suas representações) e de alfabetização (que agregava
a leitura e a escrita).
Segundo Marcos Freitas (2009), o governo republicano queria apagar qualquer
resquício do passado e, para este, o começo da nova nação se daria, exatamente,
nas escolas de nível primário. Iniciou-se, assim, um embate entre diversas vertentes
pedagógicas que reivindicavam para si, determinar as normas escolares que
estivessem de acordo com os ideais da República. Todavia, a promulgação da
Constituição Republicana, em 1891, não alterou o que era considerado como a causa
principal do fracasso da instrução imperial: a descentralização da educação no Brasil
sem que houvesse a disponibilização de recursos para efetuá-la. De acordo com
Schueler e Magaldi (2008), se no Ato Adicional de 1834 ficava determinado que o
ensino de níveis primário e secundário deveriam ser estabelecidos, organizados e
fiscalizados pelas Províncias, enquanto o governo central do império deveria ser
responsável pelo ensino superior no país e dos níveis primário e secundário apenas
na Corte, a Constituição de 1891 passou a função que antes era das províncias para
os estados e municípios e, as atribuições do governo central para a União.
Ainda segundo as autoras, os movimentos de reforma da educação brasileira,
no período republicano, tiveram início com a Reforma Caetano de Campos, promovida
em São Paulo no ano de 1893. Esta reforma foi a responsável pela propagação do
modelo dos grupos escolares que passou a ser seguido no restante do país. Nos
grupos escolares, chamados também de escolas graduadas por possuírem turmas
seriadas (SAVIANI, 2004), atribuía-se muita importância a que fossem construídos
imóveis mais adequados à finalidade de educar e aos métodos pedagógicos, à
organização e controle do horário escolar e à estruturação hierárquica dos
profissionais envolvidos (SCHUELER; MAGALDI, 2008).
Independentemente dos esforços empenhados na disseminação do modelo
proposto pela Reforma Caetano de Campos, porém, até o final das primeiras décadas
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do século XX, o modelo dos grupos escolares não havia apresentado modificações
significativas na escolarização do Brasil. Pelos grupos escolares terem sido difundidos
particularmente nos meios urbanos, nas áreas rurais - que eram de fato a maior parte
do território nacional - ainda prevaleceram até as primeiras décadas do século XX, as
escolas isoladas (SAVIANI, 2004). Para Rafael Gumiero e Aline Zambelo (2017), foi
isso que levou à elaboração de novos projetos educacionais baseados em ideários
como os do Nacionalismo, do Catolicismo e da Escola Nova.
A escola de pensamento Nacionalista teve como marco inaugural a criação da
Liga de Defesa Nacional, no ano de 1916, tendo como uma de suas figuras principais
o poeta e jornalista Olavo Bilac. A partir de uma conjunção dos ideais militares e dos
movimentos Integralista e Modernista, o projeto Nacionalista visava a formação de
uma população patriota, que estivesse preparada para defender a nação, de modo
tanto físico quanto mental através de uma educação “baseada nos princípios da
disciplina, obediência, organização, respeito à ordem e às instituições como forma de
acabar com o pacifismo ingênuo da sociedade brasileira” (GUMIERO; ZAMBELO,
2017, p.69).
Alguns dos principais objetivos do ideário Nacionalista eram a promoção do
ensino da língua portuguesa, o aumento de escolas de educação popular e
profissional e a propagação do ensino militar. Esses objetivos eram fundamentados
principalmente em ações que se apresentassem capazes de preparar a população no
âmbito político nacionalista; baseadas na disciplina e na divulgação dos símbolos
nacionais.
A escola de pensamento Católica apresentava como seu objetivo principal a
educação para toda população organizada conforme os preceitos religiosos. Após a
proclamação da República e a desvinculação do Estado e a da Igreja, o ensino
religioso deixou de fazer parte do currículo escolar. Desde então, os intelectuais
católicos intentaram participar mais ativamente da vida política e cultural do país
através de práticas religiosas fora do âmbito das igrejas, como escolas, jornais,
comércio, entre outros.
Jackson de Figueiredo e Alceu de Amoroso Lima foram dois dos intelectuais
católicos mais proeminentes no início do século XX no Brasil, responsáveis,
respectivamente, pela fundação e direção da revista "A Ordem", no ano de 1920, que
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apresentava em suas publicações a divulgação do ideário católico. Em meados dos
anos 1920, com o objetivo de minimizar os efeitos do Estado laico instituído na
Constituição de 1891, os intelectuais católicos perceberam que, com a iminente
possibilidade de sua revisão, surgia a oportunidade de que fossem apresentadas
exigências como a inserção, nas escolas, do ensino religioso e a confirmação formal
do catolicismo como a religião oficial do Brasil.
A escola de pensamento ligado ao movimento da Escola Nova, também
propunha uma educação para todos, contudo, ao contrário dos intelectuais católicos,
queriam que a educação fosse laica e coeducativa. Os escolanovistas acreditavam
que a escola tinha um papel central para o desenvolvimento da sociedade e deveria,
portanto, prezar pelo estímulo ao trabalho coletivo e desenvolvimento da empatia
(GUMIERO; ZAMBELO, 2017).
É esse contexto de grande influência de ideários políticos variados, que Nagle
(2001) chama de entusiasmo pela educação. O entusiasmo pela educação
representou a convicção, da sociedade como um todo, em que o real progresso da
nação se daria a partir da escolarização. Ao se ensinar à população analfabeta
brasileira18 o básico – ler, escrever e fazer cálculos simples –, a conquista real de
direitos políticos seria possibilitada. Todavia, Marta de Carvalho (2003) ressalta que,
a partir dessa valorização da educação, se construía a ideia de que educar era
sinônimo de moldar o indivíduo de acordo com os objetivos do grupo político
dominante.
Como podemos observar tanto em Nagle (2001) quanto em Carvalho (2003), a
preocupação com a escolarização da população se deu, em um primeiro momento,
como tendo um caráter mais político que social. Como a Constituição que vigorava na
época só concedia o voto aos considerados alfabetizados, era urgente a necessidade
de se aumentar o número de eleitores e, deste modo, combater os problemas que
impediam o avanço da República. Assim, a ideia de que a ampliação do número de
escolas primárias, erradicando o analfabetismo, seria capaz de resolver os problemas

18

De acordo com Nagle (2001), na década de 1920, 80% da população brasileira era composta por
analfabetos. Para maior detalhamento sobre as taxas de analfabetismo no Brasil durante a Primeira
República,
verificar
o
“Recenseamento
Geral
do
Brazil”,
disponível
em:
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv31687.pdf
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brasileiros e finalmente equiparar o Brasil às nações mais importantes do mundo,
ganhou força.
Sendo assim, os educadores partidários do que Nagle (2001) cunhou como
entusiasmo pela educação alegavam que a principal reforma a ser feita seria aquela
relacionada à alfabetização. Tal atenção acabou por levar à fundação da Associação
Brasileira de Educação (ABE), em 1924. Para o autor, a Associação Brasileira de
Educação foi a entidade precursora da institucionalização do debate dos problemas
da educação brasileira. E, segundo Vilma Silva (2008) e José Damiro de Moraes
(2007), foi criada com o intuito principal de ser um local para debates sobre a
educação por parte dos entusiastas que, também poderiam expor seus ideais políticos
e sociais através de ações diversas como cursos, exposições de livros e de novas
tecnologias - como o cinema escolar - e conferências, sendo as de caráter nacional
as consideradas de maior relevância.
Dentro da própria ABE a divisão entre educadores ligados ao ideário católico e
os chamados liberais ficou mais evidente (FREITAS, 2009). E, apesar de
simbolizarem pensamentos educacionais diferentes – os católicos pretendiam uma
educação mais religiosa e os liberais uma educação mais democrática –, eles não se
mostravam incompatíveis, pois, acima de tudo, não rebatiam os privilégios das classes
dominantes à qual pertenciam (GADOTTI, 2010).
Derivando-se do entusiasmo pela educação, de acordo com Nagle (2001), o
otimismo pedagógico apresenta uma preocupação maior com a qualidade técnica do
processo de escolarização, em contraponto aos aspectos quantitativos encontrados
no entusiasmo pela educação. Segundo Carvalho (2003), o otimismo pedagógico
procura se afastar dos problemas de ordem política e social para se concentrar nos
problemas unicamente pedagógicos, visto que os otimistas acreditavam que as
mudanças pedagógicas levariam ao desenvolvimento esperado para a nova
sociedade em formação.
Sendo assim, os integrantes do otimismo pedagógico consideravam necessária
a utilização de um ensino transformador, através de métodos que promovessem uma
vasta gama de conhecimentos capazes de preparar os alunos para a nova sociedade
republicana (CARVALHO, 2003). Nagle (2001) alega que, nesta fase, se dava mais
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importância ao lado pedagógico do que educacional e, os principais representantes
deste otimismo serão os membros do escolanovismo.
Tal como no restante do mundo, o movimento da Escola Nova brasileiro não
era homogêneo (FREITAS, 2009). Contudo, também como no exterior, apesar das
diferentes influências, seus principais líderes convergiam para uma proposta de
renovação escolar que fosse gratuita e capaz de atender a toda população, baseandose em suas necessidades e promotora de um desenvolvimento tanto intelectual
quanto físico e menos focada no programa curricular (GUMIERO; ZAMBELO, 2017).
De acordo com Fernanda Carvalhal (2008), outro ponto de convergência entre os
integrantes do movimento da Escola Nova era que a almejada modernização da
sociedade se daria também a partir do apoio da ciência e da tecnologia.

Eram vagas, mas de grande apelo, as expectativas que então alimentaram
as apropriações do escolanovismo no Brasil: aposta numa sociedade nova,
moderna, que as “lições da guerra,” mediatamente aprendidas, faziam
entrever como dependente de uma nova educação, redefinida em seus
princípios e largamente baseada na ciência; temor da ascensão incontrolada
das “massas” e consequente investimento em medidas de “racionalização”
das relações sociais sob o modelo da fábrica; ênfase na escola e na expansão
de seu raio de influência na sociedade, como recurso para contrapesar a
força de “contágio” dos novos meios de comunicação, controlando-se
o fluxo inédito de ideias e imagens postas em circulação pelo cinema,
rádio e impresso de escala industrial (CARVALHO, 2004, p.92-93, grifo
nosso).

Durante os anos 1920, o discurso pedagógico começa a se uniformizar,
incorporando o ideário escolanovista, mostrando-se interessado nos métodos
puericentristas das práticas pedagógicas renovadoras – que acreditavam ser mais
eficientes que as práticas pedagógicas tradicionais – e, principalmente, a proposta de
uma educação integral. Contudo, na pretensão de uma formação integral e moral, era
comum que se passasse por cima das considerações críticas sobre a prática de uma
pedagogia ativa contrapondo-se aos resultados e conteúdos (CARVALHO, 2004).
Para Moraes (2007) e Nagle (2001), a presença do movimento reformador no
Brasil é principalmente percebida pelas reformas educacionais efetuadas por Anísio
Teixeira, em 1925, na Bahia; Fernando de Azevedo no Distrito Federal, nos anos de
1927 e 1928; Francisco Campos e Mario Casassanta em Minas Gerais, também nos
anos de 1927 e 1928; e Carneiro Leão em Pernambuco, nos anos 1928 e 1929. Era
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importante para os escolanovistas, que ficassem bem definidas a função e a definição
da escola como um meio de transformação da sociedade, de acordo com os preceitos
fundamentais da escola única, escola do trabalho e escola-comunidade (MORAES,
2007).
Andrey Klodzinski (2008) pontua que entre os educadores ligados ao
movimento da escola nova, o almejado progresso da sociedade estaria ligado ao
conhecimento científico, fosse através do uso das tecnologias ou da prática do
higienismo ou da eugenia19 considerados como parte do pensamento científico e, por
isso, capaz de promover o desenvolvimento da sociedade.

3.2.1 O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova

Sentindo necessidade de organizar o modelo escolanovista no Brasil, para que
a renovação escolar estivesse apta a formar a tal almejada sociedade civilizada, os
principais intelectuais da educação da época: Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo,
Francisco Campos, Manoel B. Lourenço Filho, entre outros, acabaram por assinar o
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, no ano de 1932. Para José Carlos
Libâneo, João Oliveira e Mirza Toschi (2010), é aceitável classificar o Manifesto
também como um primeiro Plano de Educação Nacional, pois indicava modificações
nos fundamentos pedagógicos e de políticas para a educação.
"Na hierarquia dos problemas nacionais, nenhum sobreleva em importância e
gravidade ao da educação. Nem mesmo os de caráter econômico lhe podem disputar
a primazia nos planos de reconstrução nacional" (AZEVEDO et al., 2010, p.33). É
assim que Fernando de Azevedo inicia a redação do Manifesto a Reconstrução
Educacional no Brasil – ao povo e ao governo, também conhecido como o Manifesto
dos Pioneiros da Educação Nova. Pode-se perceber que, no início da década de 1930,
a questão da educação causava tanta preocupação quanto no início do período
republicano, em 1889.

19

De acordo com Freitas (2009, p. 179), o higienismo era a defesa da "necessidade de disciplinar a
infância em termos de higiene e modificar a herança recebida dos tempos da escravidão provocando
uma espécie de 'branqueamento' da sociedade". Enquanto a eugenia era a defesa científica do
"aperfeiçoamento da sociedade pela higiene e pela crítica à mestiçagem no século XIX".
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Logo no início do Manifesto dos Pioneiros, é realizada uma explicação sobre o
movimento de renovação da educação - o movimento da escola nova -, e das
diretrizes educacionais pretendidas. Depois, seus conceitos são clarificados, bem
como seus fundamentos. O documento ainda analisa as reformas efetuadas até
então, explica as modificações por eles sugerida e as finalidades da educação – que
assumiriam como um caráter biológico –, ou seja, assegurando a educação a todos
de acordo com as aptidões individuais, independentemente de motivos sociais ou
econômicos, pois, para os signatários do Manifesto, a educação teria, em si, uma
obrigação social (AZEVEDO et al., 2010).
Em seu texto, o Manifesto defendia uma educação essencialmente pública;
acessível a todos os cidadãos e em todos os níveis, principalmente àqueles das
classes

econômicas

inferiores;

fundamentada

nos

princípios

da

laicidade,

obrigatoriedade, gratuidade e coeducação20. Reconhecia também a funcionalidade
única da educação de aprimorar as capacidades humanas; sua autonomia com
relação aos âmbitos técnicos, administrativos e econômicos; e a descentralização
organizacional sem perda da unidade educacional (AZEVEDO et al., 2010).
Em sua parte final, o Manifesto especifica sua proposta de reconstrução
educacional, definindo as linhas gerais, a organização estrutural da educação e a
questão das universidades, principalmente sobre seu alcance não somente aos de
maiores posses, mas aos mais capacitados, independentemente de sua posição
social ou situação financeira. Além disso, é ressaltada a demanda de uma formação
de professores mais adequada, visto que, deveria ser considerada como a mais
importante das funções públicas. Por isso, Fernando de Azevedo et al. (2010) afirmam
que uma formação a nível universitário para os professores é mais que necessário
pelo reconhecimento do papel da escola na sociedade.
A concepção de uma educação que age intensivamente sobre os indivíduos,
influenciando-o, guiando-o em um contínuo desenvolvimento de dentro para fora,
proposta pelo Manifesto, a equipara, portanto, a uma reforma social. Devemos,

20

A laicidade pressupõe a sobreposição da escola aos embates e discriminações de cunho religioso,
substituindo a moral religiosa da educação por uma moral científica e/ou filosófica, enquanto a
obrigatoriedade e a gratuidade promovem a acessibilidade a todos os cidadãos, independente de
classe social, à educação. A coeducação garante que a educação seja igual para todos os alunos,
independente do sexo. Para mais detalhes ver AZEVEDO et al., 2010.
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contudo, lembrar que essa visão sobre educação reflete a ideologia e a sociedade da
época em que foi estabelecida (AZEVEDO et al., 2010).
Por fim, não podemos deixar de mencionar que foram signatários desse
documento vinte e seis dos mais proeminentes intelectuais da educação, ligados à
ABE, dentre eles, Anísio Teixeira, Manoel B. Lourenço Filho, Edgar Roquette-Pinto,
Francisco Venâncio Filho, Cecília Meireles, Paschoal Lemme e Armanda Álvaro
Alberto, além de seu redator, Fernando de Azevedo.

3.3 O Escolanovismo e o Cinema Educativo

Almejando uma renovação que atendesse ao caráter ativo, característico do
escolanovismo, com atividades onde os alunos pudessem vivenciar os conteúdos
estudados através de experiências diversificadas (PAIXÃO; BARROSO; FREIRE,
2011), o uso de recursos variados foi considerado importante para os renovadores.
De acordo com Azevedo et al. (2010), o despertar do interesse do aluno era
fator primordial nas atividades da Escola Nova. Para isso, a utilização de todos os
recursos possíveis era indicada, pois, conforme descrito no Manifesto dos Pioneiros
da Educação Nova, a educação não estava limitada ao ambiente escolar, ao contrário,
o interesse que levava ao conhecimento podia ser estimulado em vários ambientes e,
a partir de influências diversas como, por exemplo, as inovações tecnológicas que,
despertavam (e ainda despertam) a curiosidade das pessoas.
Porém, como toda novidade, o uso de algumas dessas novas tecnologias
dentro da escola, suscitou algumas ressalvas, principalmente posteriormente.
Carvalho (2004) levanta a hipótese de que o uso de algumas tecnologias - e aí
destacamos principalmente o cinema - pode ter tido uma característica mais de
controle da influência do que era ofertado aos alunos do que propriamente
pedagógica.
Durante os anos 1920 e 1930, o cinema educativo já era percebido como um
recurso eficaz para ajudar o professor no ato de ensinar e também junto às atividades
sociais (MORETTIN, 1995). A linguagem utilizada pelo cinema era vista como um

59

recurso didático eficiente e capaz de alcançar toda população, mesmo aqueles que
ainda não dominavam a leitura (PAIXÃO; BARROSO; FREIRE, 2011).
Segundo Marília Franco (2004), em 1927, com a criação da Commissão de
Cinema Educativo, vinculada à Sub-Diretoria Técnica de Instrução Pública do Rio de
Janeiro, tem-se a primeira evidência da proposta de utilização do cinema pelos
escolanovistas. Tal órgão foi responsável por identificar qual película apresentava as
características do bom ou do mau cinema (PAIXÃO; BARROSO; FREIRE, 2011).
Essa dualidade entre o bom cinema, ou o cinema educativo, e o mau cinema, ou o
cinema deseducativo, era coerente com a preocupação dos intelectuais da educação
(MOREIRA, 2014), que almejavam a formação de uma sociedade de moral elevada.
As ações resultantes desta Comissão, foram exibidas na Exposição de
Apparelhos de Projecção Fixa e Animada em 1929, e contou com a apresentação de
equipamentos de projeção fixa e animada, a fim de mostrar aos educadores e demais
visitantes, as possibilidades que aquelas novidades tecnológicas poderiam
proporcionar à educação (SERRANO; VENÂNCIO FILHO, 1930). Ainda de acordo
com Franco (2004), a Reforma de Fernando de Azevedo, no Distrito Federal, em 1928,
foi a primeira política pública a incluir o cinema como parte da proposta pedagógica,
explicitando como e porque deveria ser utilizado no âmbito escolar.
Como forma de sistematizar o uso de tecnologias no ambiente escolar, dentro
do projeto de renovação escolar, seus líderes deixaram a proposta de utilização
destas, registrado no próprio Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova:

[...] a escola deve utilizar, em seu proveito, com a maior amplitude
possível, todos os recursos formidáveis, como a imprensa, o disco, o
cinema e o rádio, com que a ciência, multiplicando-lhe a eficácia, acudiu a
obra de educação e cultura e que assumem, em face das condições
geográficas e da extensão territorial do país, uma importância capital
(AZEVEDO et al., 2010, p.62, grifos nossos).

A publicação dos livros “Cinema e Educação”, de Francisco Venâncio Filho e
Jonathas Serranos, em 1930, e “Cinema contra Cinema: base geral para um esboço
de organização do cinema educativo no Brasil”, de Joaquim Canuto Mendes de
Almeida, em 1931, foram as referências para o início da discussão sobre Cinema
Educativo no Brasil. Ambos os livros foram importantes para caracterizar o modo como
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essa tecnologia, que chegara há tão pouco tempo no país, era entendida. O que os
diferia era a perspectiva apresentada. Enquanto Venâncio Filho e Jonathas Serrano
eram educadores, Joaquim Canuto Mendes de Almeida era um homem do cinema.
De acordo tanto com Serrano e Venâncio Filho (1930) quanto com Almeida
(1931), o cinema educativo seria aquele de valor não só artístico e técnico, mas
também social e ético. Para os autores, era de suma importância a preocupação com
a capacidade de influência que os filmes poderiam ter sobre as atitudes de quem os
visse, principalmente as crianças. O cinema seria, portanto, capaz de induzir para o
bem ou para o mau, pois apresentaria sempre uma opinião acerca de algum tema,
fosse este artístico, científico, religioso ou histórico (SERRANO; VENÂNCIO FILHO,
1930). Em vista disso, era aceitável

como educativo apenas o que, sendo intencional, visa adaptar o homem ao
ritmo da sociedade; e, ao contrario, não admittimos como tal aquillo que está
sujeito á ordem puramente physica, ou, que sendo intencional, se prende a
motivos indifferentes á socialização do individuo, e, por isso mesmo, póde,
indistincta e desordenadamente, educar e deseducar. (ALMEIDA, 1931, p.
142)

Eram, portanto, considerados como cinema deseducativo, aqueles que
induzissem ao mau comportamento, que ferissem a moral e à boa educação, ou
mesmo que perturbassem o intelecto, principalmente as fitas comerciais (ALMEIDA,
1931). Do mesmo modo, o bom cinema seria aquele capaz de encorajar os melhores
sentimentos naqueles que o assistisse, enquanto o mau cinema seria aquele que
instigaria, nas pessoas, os piores impulsos (SERRANO; VENÂNCIO FILHO, 1930).
Toda essa preocupação com a qualidade do cinema fazia parte do pensamento
dos intelectuais da época, interessados em promover o sentimento nacionalista e
melhorar a sociedade através da educação. Os filmes seriam meios pelos quais se
daria o aprimoramento da aprendizagem, enaltecendo os aspectos culturais e naturais
do país o que contribuiria para um maior aculturamento da população brasileira. Para
Serrano e Venâncio Filho (1930), o cinema deveria ser utilizado como recurso para
desenvolver e civilizar a sociedade. Por esse motivo era importante a veiculação de
bons filmes, ou seja, aqueles capazes de elevar a moral e instituir os bons costumes,
para o público em geral, e aqueles que pudessem ter algum cunho pedagógico ou
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instrutivos, para o público escolar. Essa característica dada ao cinema demonstrava
a dualidade entre conservadorismo e modernidade, existente entre os intelectuais da
educação no início do século XX (CATELLI, 2007; CARVALHAL, 2008; MOREIRA,
2014). Se por um lado eles propunham práticas educativas democráticas, de outro
também havia o incentivo a práticas controladoras.
De acordo com Carvalhal (2008), devido ao entendimento que as crianças eram
incapazes de compreender de forma correta as mensagens e as ideologias
apresentadas nos filmes, propagada pelas teorias de comunicação em voga no início
do século XX, era de suma importância que fossem utilizados, na escola, filmes
considerados de qualidade, passíveis de influenciar positivamente a moral de quem
assistisse. Carvalhal (2008) e Marcelo Moreira (2014) apontam em suas pesquisas
que o uso do cinema veio fortalecer princípios defendidos pelos escolanovista como,
por exemplo, uma ação maior do cinema educativo, não limitada aos ambientes
educacionais tradicionais e, ao mesmo tempo, alinhado ao currículo escolar.
Dessa preocupação com a oferta de filmes bons e educativos, que se
mostrassem como aliados na divulgação de temas como higiene e boa conduta
(PINHEIRO, 2015), originou-se a demanda por meios capazes de categorizar as
películas disponíveis, ou mesmo restringir sua veiculação. De acordo com Joaquim
Canuto Mendes de Almeida (1931), a percepção dos governantes com o fato que os
filmes vinham assumindo posicionamentos considerados mais abertos e licenciosos,
fosse em seus temas ou em suas imagens, foi o que tornou a censura indispensável.

3.3.1 O Cinema Educativo e a Censura

De acordo com Ana Alvarenga (2012), até o final da década de 1920, a censura
cinematográfica no Brasil era de incumbência da polícia civil estadual. Transformar os
conteúdos dos filmes em assunto policial gerou críticas entre os intelectuais da época
envolvidos com o Cinema Educativo. Para Almeida (1931), os censores
cinematográficos deveriam estar vinculados a órgãos educativos.
Em consequência, no ano de 1932, Getúlio Vargas determinou a criação da
Comissão de Censura Cinematográfica, a partir do Decreto Lei 21.240, que tinha por
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objetivo principal instituir em âmbito nacional o serviço de censura cinematográfica. A
Comissão de Censura Cinematográfica teve duração de três anos – de 1932 a 1934
–, quando passou para responsabilidade do Ministério da Justiça (ALVARENGA,
2013). Para a composição desta Comissão foram designados, além de representantes
do Chefe de Polícia e do Juiz de Menores, três educadores ligados ao Cinema
Educativo: Edgar Roquette-Pinto, na época diretor do Museu Nacional, Jonathas
Serrano, professor designado pelo governo e Armanda Álvaro Alberto, educadora
indicada pela ABE.
O Decreto 21.240 (BRASIL, 1932), determinava, entre outras coisas, que a
censura cinematográfica devia apresentar um caráter cultural, pois os filmes
considerados educativos, além de ser um recurso de ensino, eram capazes de agir
diretamente sobre todas as camadas da população, até mesmo as analfabetas. Sendo
assim, a censura defendida pelo Decreto 21.240/32 tinha a pretensão de figurar como
um meio de proporcionar a divulgação da cultura popular e não como um órgão
moralista.
Cabia então, aos membros da Comissão, entre outros atributos, averiguar se
os filmes deveriam ou não ser considerados educativos. Para tal, em seu Artigo 7,
parágrafo 3, o decreto determinava que seriam

considerados educativos, a juízo da comissão não só os filmes que tenham
por objeto intencional divulgar conhecimentos científicos, como aqueles cujo
entrecho musical ou figurado se desenvolver em torno de motivos artísticos,
tendentes a revelar ao público os grandes aspetos da natureza ou da cultura
(BRASIL, 1932, s/p.).

A Comissão, portanto, tinha no Decreto Lei 21.240/32 a base legal para
considerar como mau cinema ou cinema deseducativo aquele que fosse ofensivo,
desrespeitoso, incitasse ao crime ou aos maus costumes ou ferisse a dignidade
nacional. Os filmes eram classificados em aprovados ou proibidos e, dentre os que
eram autorizados para exibição, ainda havia outra classificação em: educativo,
impróprio para menores ou aprovado mediante corte ou correção (ALVARENGA,
2012).
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Cinematográfica, havia divergência de opiniões sobre o que seria próprio ou impróprio
para o público infantil. Segundo Alvarenga (2013), enquanto Carlos Lebeis,
representante do juiz de menores na Comissão, defendia a proibição de alguns filmes
mesmo que a criança estivesse na companhia de seus pais ou tutores, Armanda
Álvaro Alberto argumentava que cabia à família decidir se o filme era ou não impróprio
para a criança.

3.3.2 O Instituto Nacional de Cinema Educativo – INCE

Após a censura cinematográfica passar da tutela do Ministério da Educação e
Saúde para o Ministério da Justiça, em 1934, Gustavo Capanema, novo ministro da
Educação do governo de Getúlio Vargas, iniciou um movimento para a criação de um
órgão governamental que ficasse encarregado não somente de produzir como de
organizar a produção cinematográfica no Brasil, principalmente o cinema educativo
(CARVALHAL, 2008). Para Rosana Catelli (2005), uma das consequências foi o
caráter centralizador e nacionalista de grande parte da produção, em decorrência da
ligação com o Estado Novo. Contudo, Almeida (1931) já afirma em seu livro Cinema
contra Cinema, a existência da necessidade de criação de um Instituto voltado para a
questão do cinema, onde seriam produzidos, classificados e distribuídos os filmes
para veiculação nacional, fossem estes considerados educativos ou não.
O Instituto Nacional de Cinema Educativo (INCE) foi oficialmente criado a partir
da Lei 378/1937, porém começou a funcionar, de fato, em março de 1936, sob a
direção de Edgar Roquette-Pinto. O INCE foi transformado em INC, Instituto Nacional
de Cinema, em 1966 e, por apresentar distinção entre as gestões de seus diretores,
Carvalhal (2008) divide a história do Instituto em três fases. A primeira, de 1936 a
1947, quando o INCE esteve sob o comando de Roquette-Pinto e sua produção esteve
mais voltada para os temas científicos; a segunda, sob a direção de Pedro Gouvêa,
entre os anos de 1947 e 1961, em que os conteúdos se direcionaram para os temas
regionais; e a última fase, entre os anos de 1961 e 1966, sob o comando de Flávio
Tambellini, quando os temas voltados à indústria começaram a ser produzidos.
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Durante as três décadas de funcionamento, o INCE produziu pouco mais de
400 filmes de curta e média metragens, sobre temas ligados propagação da ciência,
da tecnologia e também à educação popular, tendo sido a maior parte deles,
aproximadamente 350, filmados pelo cineasta Humberto Mauro (GALVÃO, 2004).
Estando dividido em 4 seções: Expediente, Plano, Execução e Distribuição, o INCE
não só produzia filmes educativos. Era igualmente competência do Instituto, entre
outras obrigações:

promover pesquisas em escolas e centros que utilizassem filmes educativos
a fim de que as produções fossem feitas conforme as necessidades dos
orientadores educacionais; censurar os filmes que pudessem corromper; [...]
conservar os originais das produções cinematográficas e fonográficas; listar
estabelecimentos de ensino oficiais e privados; fazer a distribuição das
produções, registrando suas saídas e entradas (CARVALHAL, 2008, p. 62)

Em suas dependências também eram realizadas exibições diárias de filmes
educativos para grupos de professores e estudantes, com a participação de técnicos
em educação como Francisco Venâncio Filho, Edgar Süssekind de Mendonça e
Paschoal Leme ou do próprio Roquette-Pinto, na época de sua gestão. Essa prática
estava ligada ao objetivo principal do INCE: estimular o uso do cinema como recurso
colaborador do ensino e para a educação popular (CARVALHAL, 2008; CATELLI,
2005; GALVÃO, 2004).
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4 Armanda Álvaro Alberto e a Escola Regional de Meriti

Pioneira em diversas práticas, entre elas o uso do cinema no ambiente
educacional, a Escola Regional de Meriti foi uma das precursoras do escolanovismo
no Brasil. Neste capítulo, procuramos descrever a trajetória dessa instituição desde a
sua fundação em 1921, explorando os detalhes de sua história em busca de indícios
capazes de auxiliar na contextualização do uso do cinema escolar pelo Movimento da
Escola Nova. Para tal, iniciaremos apresentando sua fundadora, Armanda Álvaro
Alberto, uma das principais educadoras brasileiras do início do século XX e signatária
do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova.

4.1 Armanda Álvaro Alberto

Armanda Álvaro Alberto nasceu no Rio de Janeiro, em 10 de junho de 1892.
Filha mais nova do médico Álvaro Alberto Silva e Maria Teixeira da Motta e Silva,
membros da elite carioca do final do século XIX, Armanda cresceu, junto com seu
irmão Álvaro Alberto da Motta e Silva 21, em um ambiente no qual havia a
predominância de discussões sobre temas políticos e científicos (MIGNOT, 2010).
Como era o costume à época, Armanda foi ensinada em casa, por sua mãe
e também por alguns professores particulares. Em 1906, aos 14 anos, passou a
frequentar o Colégio Jacobina cuja proposta era prioritariamente preparar as moças
para comportarem-se na sociedade. De acordo com Ana Christina Mignot (1997),
além dos conteúdos de Linguagem, História, Geometria, Física, Geografia, eram
também ministradas aulas de Caligrafia, Recitação, Canto, Desenho, Noções de
Religião e Palavras de Conselho. O Colégio Jacobina tinha como um dos seus
objetivos a formação das futuras senhoras da sociedade, que servissem de exemplo
como donas-de-casa e mães. Contudo, a frequência de Armanda foi irregular até o
21

Álvaro Alberto da Motta e Silva (1889 - 1976) participou ativamente nas discussões sobre o uso da
energia nuclear e da fundação do CNPq, sendo seu primeiro presidente. Na carreira militar, chegou a
Almirante (MORAES, 2007, p. 149).
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ano de 1912, quando sua presença se tornou assídua até o ano de 1914. Foi também
no Colégio Jacobina que aos 25 anos, em 1917, iniciou sua caminhada no magistério.

Figura 2 – Armanda Álvaro Alberto, 1914.

Fonte: PROEDES-UFRJ

No dia 11 de agosto de 1928, após um namoro e um noivado curtos,
Armanda, então com 36 anos, casou-se com o professor Edgar Süssekind de
Mendonça, filho de um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, Lúcio de
Mendonça e Anita Süssekind de Mendonça. O casal pertencia a famílias
representantes da elite republicana e, por isso, compartilhavam os mesmos valores,
cultura e espaços de trabalho e lazer. Armanda e Edgar trabalharam no Colégio
Jacobina e, segundo a autora, eram companheiros nas festas intelectuais que
aconteciam no Rio de Janeiro dos primeiros anos do século XX. Edgar também foi um
dos primeiros colaboradores de Armanda na fundação da Escola Regional de Meriti,
em 1921.
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4.1.1 Armanda, de Angra a Meriti

Se, em 1917, Armanda Álvaro Alberto iniciou seu caminho como educadora
no Colégio Jacobina, foi em 1919, em Angra dos Reis, que ela começou a desenvolver
uma prática pedagógica inovadora. Após o falecimento de seu pai, em 1909, Armanda
e sua mãe passaram a acompanhar seu irmão Álvaro Alberto da Motta e Silva, oficial
de carreira da Marinha brasileira e professor da Escola Naval, à época situada na
Enseada da Tapera, em Angra dos Reis (PRATES, 2010).

Figura 3 - Alunos, Angra dos Reis, 1919.

Fonte: PROEDES-UFRJ

No início do século XX, Angra dos Reis era apenas uma vila afastada da
capital, onde a presença de espaços escolares era ainda mais rara. Por conseguinte,
Armanda, intentando suprir parte desse problema, começou a dar aulas para os filhos
dos moradores locais, em sua maioria pescadores (MORAES, 2007). Para Mignot
(1997), em Angra dos Reis, Armanda passou a dedicar-se à docência pelo desejo de
se afirmar social e pessoalmente através de realizações próprias, de modo
independente aos seus familiares. Em tese apresentada na 1ª Conferência Nacional
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de Educação, no ano de 1927, a educadora relata sobre o que considerou como um
início de ensaio escolar.

Apareceram prontamente cerca de 50 crianças, para as quais não existia
escola pública ou particular, por toda a redondeza. Não tendo coragem de
rejeitar nenhum desses alunos, que iam dos 3 aos 16 anos, organizei as
turmas com a homogeneidade possível em tais circunstâncias e pus-me a
praticar o que estudara nos livros da Montessori (ALBERTO, 2016, p.46).

De acordo tanto com Mignot (1997) quanto com José Damiro Moraes (2007),
foi a partir dessa experiência que a prática pedagógica inovadora de Armanda
começou a florescer. Utilizando material improvisado, encontrado na própria praia, os
alunos realizavam atividades de exploração, observação e experimentação, além de
receberem cuidados médicos e pessoais. Porém, tais atividades não se limitavam a
atender os interesses dos alunos. Ela propunha tarefas com base em um método e
com objetivos claros, segundo o nível de cada um - do mesmo modo que John Dewey
indicava em sua proposta pedagógica. Portanto, foi em uma pequena vila de
pescadores afastada da capital, com materiais improvisados, que Armanda Álvaro
Alberto iniciou sua prática de educação inovadora e popular.
Quando a Escola Naval foi transferida para o Rio de Janeiro, no final do ano
de 1919, a família de Armanda retornou à capital e a experiência escolar que realizava
ali também se encerrou. Contudo, já em 1920, ela retoma sua tentativa de uma escola
voltada para as crianças oriundas das classes menos favorecidas.
Ao visitar a Fábrica F. Venâncio & Cia. (Explosivos Rupturita), fundada em
1917 e pertencente ao seu irmão, Álvaro Alberto, e ao amigo da família Francisco
Venâncio Filho, Armanda percebeu ali um novo terreno para o ambiente educativo o
que havia iniciado, de modo improvisado, em Angra (MIGNOT, 1997).
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Figura 4 - Fundação da Escola Regional de Meriti com os trabalhadores da região,
1920.

Fonte: PROEDES-UFRJ

Tais práticas foram certamente aprimoradas com a fundação da Escola
Proletária de Meriti, em 13 de fevereiro de 1921, nas proximidades da estação
ferroviária de Meriti, então no município de Iguassú e atualmente Cidade de Duque de
Caxias, Baixada Fluminense do estado do Rio de Janeiro, para atender aos filhos dos
operários da fábrica de seu irmão (MORAES, 2007).
A fundação da Escola Proletária foi de grande importância para a comunidade
de Meriti e contou com a ajuda de diversos educadores, intelectuais e sanitaristas
preocupados com a educação popular, não só para fundar a escola como também
para mantê-la, tais como Francisco Venâncio Filho, Edgar Süssekind de Mendonça,
Belisário Penna e Edgard Roquette-Pinto.
Sua atuação não se limitou aos muros da Escola fundada em Meriti. Sua
preocupação ia além do aprendizado dos alunos e alcançava o bem-estar da
comunidade como um todo. Com a criação do Círculo de Mães – experiência pioneira
no Brasil em vincular escola e comunidade – Armanda reunia as mães dos alunos e
demais moradoras da comunidade interessadas em participar, para palestras e
debates sobre higiene, educação familiar e economia doméstica (MORAES, 2007).
Foi, a contar da experiência da Escola Proletária de Meriti, que o nome e as
atividades da educadora começaram a ser conhecidos. Da mesma forma, foi a partir
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daí que o seu trabalho passou a ser identificado como sendo inovador, audacioso e
distinto (MIGNOT, 1997). Para Armanda Álvaro Alberto (2016), era importante que os
métodos educativos fossem fundamentados na liberdade, na individualidade e no
trabalho e, assim, levassem os alunos a um aprendizado autônomo, através de
experimentações e observações, independentemente de onde esses métodos se
originassem.

4.1.2 Armanda, a educadora

De acordo com Ana Mignot (1997), as ideias e ações de Armanda com
relação à educação, como por exemplo suas propostas de métodos mais modernos,
baseados na autonomia do aluno, e alterações no magistério, foram propagadas tanto
nas Conferências dos órgãos de educação que fazia parte, quanto nas palestras e
nas entrevistas à imprensa.

Figura 5 - Palestra de Armanda sobre o Ensino Primário no Brasil na
1º Comissão de Intercâmbio Intelectual, Montevideo, 1931.

Fonte: PROEDES-UFRJ
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No ano de 1923, apenas dois anos depois da fundação da Escola Proletária
de Meriti, Armanda Álvaro Alberto já constava como vice-presidente da Liga Brasileira
Contra o Analfabetismo, entidade fundada em abril de 1915 que tinha como intuito
principal, realizar atividades práticas no combate ao analfabetismo, objetivando
extingui-lo no Brasil até 1922, ano de comemoração do centenário da Independência
(MORAES, 2007; NOFUENTES, 2008). Segundo Vilma Silva (2008), foi na Liga
Brasileira Contra o Analfabetismo que Armanda começou a relacionar sua atuação
profissional e seus pensamentos de ordem política sobre o tema da educação, o que
conferiu maior projeção de seu trabalho (MIGNOT, 1997).
Integrante da Associação Brasileira de Educação (ABE) desde a sua
fundação, Armanda Álvaro Alberto participou, a contar de 1925, da Seção de
Cooperação da Família (SCF), na qual suas integrantes buscavam reunir as diferentes
opiniões em favor da educação nacional. No começo, esta Seção da ABE tinha como
objetivo informar e aclarar dúvidas da família e da escola sobre o desenvolvimento
das individualidades, além de incentivar a criação de Círculos de Pais e Professores
e de cursos de Educação Familiar nas Unidades Escolares. Além desses propósitos,
após 1926, a SCF também passou a promover a leitura infantil como uma de suas
questões centrais de trabalho (MIGNOT, 2010).
De acordo com Moraes (2007), a atuação de Armanda na Seção de
Cooperação da Família da ABE, refletia sua experiência à frente da Escola de Meriti,
onde criou o Círculo de Mães, a Caixa Escolar e a Biblioteca juntamente com a
fundação da escola. A importância dada à leitura infantil para a educação, aos poucos
tomou força nas práticas de Armanda, o que percebemos ao verificarmos que dentre
os poucos textos que publicou, a grande maioria versava sobre o tema (MIGNOT,
1997).
Para Armanda a educação provinha de vários meios, não somente da escola,
e, portanto, considerava os livros infantis uma opção preferível às outras formas de
entretenimento infantil como as revistas e o cinema. Na Seção de Cooperação da
Família desenvolveu campanhas educativas para orientação do lazer das crianças,
dentro e fora da escola. Nestas campanhas, conforme consta em atas desta Seção
da ABE e mencionadas pela autora, comissões relacionadas ao cinema foram
formadas
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para estabelecer conversações com importadores e exibidores para que se
preservasse a exibição de filmes educativos em horários vespertinos;
organizaram reuniões com a imprensa para divulgar os cuidados que
deveriam cercar os filmes; publicaram comentários de “fitas que fossem
julgadas altamente moraes e propícias para creanças"; elaboraram pareceres
por escrito sobre filmes; divulgaram a programação considerada adequada
pelo rádio; encaminharam circulares às escolas para que orientassem os
pais; fizeram contatos com o chefe de polícia para que impedisse o anúncio
de "matinées infantis e com a atração de distribuição de premios durante o
programma, as fitas as mais improprias" (MIGNOT, 1997, p. 194).22

Nessas comissões, as integrantes da Seção de Cooperação da Família
examinavam e discutiam o que estava sendo debatido com relação à regulamentação
do cinema para menores de idade em outros países. Armanda defendia que só
poderia ser permitida a entrada de crianças nos cinemas quando os filmes exibidos
estivessem adequados à sua faixa etária (MIGNOT, 1997). Cuidado semelhante era
dado aos jornais e livros, não só pelos membros da Seção de Cooperação da Família
como por todos os escolanovistas, cuja preocupação com a falta de cultura e a
oposição aos livros, jornais e filmes considerados inadequados eram temas
essenciais.
Com uma atuação efetiva em campanhas educativas sobre o cinema,
Armanda foi escolhida como representante da ABE na Comissão de Censura
Cinematográfica, durante os anos de 1932 a 1934. Como integrante desta, nunca
qualificou como filme educativo aqueles que em qualquer momento transmitissem
imagens ou mensagens violentas, ofensivas ou discriminatórias.
Ainda em 1932, Armanda Álvaro Alberto foi uma das únicas três signatárias
do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, juntamente com Cecília Meirelles e
Noemi da Silveira. No Manifesto, se posicionou mais uma vez em favor de uma
educação laica, universal, gratuita, democrática e moderna (MIGNOT, 2010).
Posteriormente à divulgação do Manifesto, os educadores ligados à Igreja Católica
deixaram a Associação. Armanda, fazia parte de um grupo que, desde o início, se
colocou de modo favorável à neutralidade nos assuntos de religião ou divisões
político-partidárias. Esse grupo, conhecido como liberal, defendia que o ensino no
Brasil fosse público e laico. Também intercediam pela coeducação, lutando para que
22

Nesta citação constam trechos das atas da SCF/ABE dos anos de 1925 e 1926.
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a educação brasileira correspondesse às mudanças que estavam acontecendo na
sociedade.
Foi nesse período de divergências entre os seus integrantes, no ano de 1932,
que, já considerada uma importante educadora, Armanda Álvaro Alberto assume a
presidência da Associação Brasileira de Educação junto com Afrânio Peixoto, Manoel
B. Lourenço Filho, Belisário Penna, entre outros.

4.1.3 Armanda, a feminista

Todavia, Armanda não limitou sua atuação apenas ao campo educacional.
Sua atuação esteve presente também na luta pelos direitos da mulher, que permeava
tanto sua vida pessoal como também suas práticas enquanto educadora. Após a
Primeira Guerra Mundial, em diversas partes do mundo, as mulheres se articularam
em um movimento feminista considerado moderado, no qual lutavam por igualdade
na educação, no trabalho e nos direitos políticos (MIGNOT, 1997). Esse movimento
diferia da chamada “primeira onda” feminista – o sufragismo23 – por abranger também
as questões sociais, porém sem pretender acabar com as diferenças entre homens e
mulheres no âmbito privado, na qual estas continuariam exercendo seus papéis de
esposas e mães (ALMEIDA, 2000).
Foi nesse ambiente que, em 1920, ao retornar ao Rio de Janeiro, Armanda
participou da fundação da Associação Cristã Feminina, uma organização filantrópica
dissidente da Sociedade Cristã de Moças, a qual consideravam excessivamente
religiosa e limitadora. A intenção, segundo Mignot (1997), era desenvolver um trabalho
de assistência a jovens, independentemente de suas religiões, porém, sem o caráter
evangélico. A participação nesses movimentos, reflete em Armanda um anseio pela
causa feminista pois, apesar de participarem de atividades públicas as mulheres não
eram reconhecidas socialmente como indivíduos independentes. Portanto, a filiação
a organizações foi o modo encontrado, pelas mulheres, para obter uma identidade
social, o que levou a uma evolução do ideário feminista (VIANNA, 2002).

23

O sufragismo foi um movimento ocorrido em vários países, entre o final do século XIX e o início do século XX,
a favor do direito das mulheres ao voto. Ver mais em Almeida (2000).
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Ao se casar com Edgar Süssekind de Mendonça, em 1928, Armanda Álvaro
Alberto realiza mais um ato considerado feminista ao não adotar o sobrenome do
marido, mantendo assim o sobrenome de solteira, com o qual já era reconhecida como
proeminente educadora (MIGNOT, 2010). O fato de manter o nome de solteira ao se
casar, significava ir contra o que estava previsto no artigo 240 do Código Civil de 1916,
vigente à época (NOGUEIRA, 2006). Isso demonstra a posição de insatisfação de
Armanda com relação ao Código Civil Brasileiro, que considerava o principal meio de
escravizar as mulheres. Entre as críticas ao Código Civil, com relação aos direitos das
mulheres estavam a questão do divórcio, a guarda dos filhos pela mãe em casos de
separação e a igualdade salarial entre homens e mulheres (MORAES, 2007) 24. Tais
demandas levaram Armanda a participar, no ano de 1931, do II Congresso
Internacional Feminista, evento que objetivava formular um documento com
demandas sobre diversas questões relativas a efetiva cidadania das mulheres, como
o direito ao voto, os direitos civis das mulheres casadas e o aumento dos espaços
educacionais (MIGNOT, 2010).

Figura 6 - Armanda no 2º Congresso Internacional Feminista, 1931

Fonte: PROEDES-UFRJ

24

Muitas destas questões somente foram resolvidas décadas depois com a publicação de Leis como
a 4121/1962, a 6515/1977 e a 10406/2002. Para mais detalhes ver: Matos; Gitahy (2007).
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Ao empenhar-se em promover uma melhor escolarização também para as
meninas ou auxiliar suas mães e famílias a ter uma vida mais digna, através das aulas
e palestras oferecidas pelo Círculo de Mães ou em atividades da Escola Regional de
Meriti, Armanda deixava claro a importância que dava à educação para a
emancipação das mulheres (SOIHET, 2012). Em sua prática, Armanda acreditava
que, sabendo ler e escrever, as mulheres compreenderiam melhor as situações de
dominação e opressão que vivenciavam e, assim, estariam aptas a resistir e, até
mesmo, se organizarem para sair destas situações (ALMEIDA, 2000).
Sua atuação à frente da Escola Regional de Meriti, onde preocupava-se com
a saúde física e social da comunidade escolar, indo além das questões pedagógicas
- promovendo atividades para angariar fundos, obter colaboradores e patrocinadores,
promovendo concursos entre os moradores locais em prol da melhoria da comunidade
(MIGNOT, 2010) –, apresentava em si um aspecto filantrópico que viabilizava o
contato entre as mulheres pobres de Meriti e as mulheres das classes mais altas que
frequentavam as festividades beneficentes, formando laços entre elas e gerando uma
noção de gênero que poderia levar ao feminismo (PINSKY; PEDRO, 2010).
Durante os anos de 1925 a 1937, em seu período de atuação, primeiramente
na Seção de Cooperação da Família e, após, na Comissão de Censura
Cinematográfica, Armanda contestava as representações depreciativas da mulher
moderna, apresentadas nos livros e filmes, considerada quase sempre uma pessoa
imoral e destruidora de casamentos (MIGNOT, 1997), dando continuidade à causa
feminista que abraçava.
Em maio de 1935, ao responder uma enquete sobre a situação da mulher
para o jornal A Manhã, junto com outras mulheres consideradas feministas, Armanda
Álvaro Alberto não somente criticou as leis brasileiras em vigor, como incitou as
mulheres que fundassem uma entidade onde se unissem para lutar pelos seus direitos
(MORAES, 2007). Em seguida, ainda no mês de maio, foi então criada a União
Feminina do Brasil (UFB), cuja presidência ficou a seu cargo.
Entre os princípios propostos na fundação da entidade, estava a defesa da
expansão dos direitos da mulher no âmbito político, social, econômico e civil sem
qualquer tipo de discriminação racial, social ou filosófico-religiosa. Essa ampliação das
reivindicações propostas pela União Feminina do Brasil, indo além do sufrágio
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feminino, é exatamente o ponto que mais difere esta organização da contemporânea
Federação Brasileira Pelo Progresso Feminino (FBPF), cujo manifesto priorizava a
conquista do direito ao voto pelas mulheres (MORAES, 2007). Tal diferença entre os
princípios da FBPF e UFB demonstra que as mulheres engajadas, por estarem ligadas
a organizações políticas ou sindicais, preocupavam-se em ser sujeitos da história, não
estando limitadas apenas à questão do voto, ao contrário das sufragistas (VIANNA,
2002).
Ao fundar e presidir a UFB, Armanda assume a responsabilidade de lutar
para que as mulheres, independente da classe social a que pertencessem,
conquistassem direitos equivalentes aos dos homens. Para isso, punha-se
irremediavelmente contra o nacionalismo e o integralismo presentes no governo de
Getúlio Vargas, tornando-se assim, uma ameaça e, por fim, uma prisioneira política
(MIGNOT, 1997; 2010; MORAES, 2007).

4.1.4 Armanda, a ativista política

Ainda no início dos anos 1930, Armanda filiou-se à Liga Anticlerical no Rio de
Janeiro, juntamente com seu marido, Edgar Süssekind de Mendonça, ampliando suas
atividades políticas para além da luta feminista. Esse movimento proclamava a luta
contra a influência da Igreja Católica, a qual acreditavam colaborar com a exploração
do sistema capitalista (MORAES, 2007). Contudo, o embate com a Igreja Católica teve
seu lugar ainda na ABE, onde ambos defendiam, junto com outros membros, que a
educação não sofresse influência de nenhuma doutrina religiosa (MIGNOT, 1997).
Ainda que não se tenha conhecimento de que Armanda tenha se filiado a
qualquer partido político, ela e Edgar eram conhecidos por demonstrar interesse pelas
ideias propostas pelo Partido Comunista. Portanto, de acordo com Moraes (2007), por
contar em suas fileiras com mulheres de várias camadas sociais e assim, conseguir
se inserir na sociedade de forma ampla, a UFB era considerada uma representação
no campo de lutas políticas alinhada ao Partido Comunista Brasileiro, e Armanda
Álvaro Alberto, como presidente da entidade, sua principal líder.
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A União Feminina do Brasil apresentava ainda em seu programa, muitos
pontos em comum com a Aliança Nacional Libertadora (ANL), entidade fundada em
1930 e que estava mobilizada em impedir o crescimento do fascismo – que se
destacava no cenário mundial – e do integralismo, no território brasileiro (PRESTES,
2005). Tendo em vista os constantes embates contra os integralistas, as ações da
Aliança Nacional Libertadora e, consequentemente, de todas as outras entidades a
ela filiadas, como a União Feminina do Brasil, começaram a se tornar incômodas ao
governo. Baseados na Lei nº 38, de 4 de abril de 1935, seus passos passaram a ser
monitorados e seus integrantes considerados uma ameaça. Desse modo, Armanda,
como presidente da UFB, foi considerada pelo Serviço Secreto de Getúlio Vargas
como uma perigosa intelectual (MORAES, 2007).
Ainda com base na Lei nº 38, o governo ordenou o encerramento das
atividades da ANL através do Decreto nº 229, de 11 de julho de 1935. Posteriormente,
no dia 19 de julho, apenas dois meses após sua fundação, o Decreto 246 enquadrava
a União Feminina do Brasil como um grupo que realizava atos políticos e sociais
considerados subversivos, e, consequentemente, todos os seus núcleos deveriam ser
fechados. Apesar de todas as alegações de que a UFB era uma entidade com
organização própria, independente da ANL, da qual se aproximara por ambas se
posicionarem contra o integralismo (MORAES, 2007), sua direção não conseguiu
reverter as acusações. Segundo Mignot (2010), conforme declarações feitas a vários
jornais da época, mesmo com todas as dificuldades impostas à entidade pelo governo
de Getúlio Vargas, para Armanda a UFB continuaria lutando pela causa feminina
mesmo sendo considerada uma entidade ilegal pois, “feminismo não é conquistar
assentos na Câmara nem lugares remunerados nos recessos dos gabinetes
indevassáveis, mas lutar real e concretamente pelo levantamento do nível cultural,
moral e econômico da mulher brasileira” (ALBERTO, 1935, p.1).
Como resultado aos protestos sobre o fechamento tanto da ANL quanto da
UFB - ambas as entidades categorizadas como comunistas -, vários de seus militantes
e simpatizantes foram presos, incluindo o marido de Armanda, Edgar de Mendonça,
detido entre os meses de dezembro de 1935 a dezembro de 1936. Porém, a prisão
de Edgar não impediu que Armanda continuasse sua militância através da Comissão
de Socorro aos Presos vinculada ao Socorro Vermelho Brasileiro - uma organização
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ligada à Internacional Comunista -, com o objetivo de fornecer assistência jurídica aos
presos e auxílio às suas famílias (MORAES, 2007).
Na qualidade de presidente da União Feminina do Brasil e por sua conhecida
simpatia com as teorias marxistas, Armanda Álvaro Alberto foi presa, junto com outras
mulheres acusadas de serem comunistas – incluindo Olga Benário Prestes –, sob as
acusações referentes aos artigos 1º e 20º da Lei nº 38 de 4/4/1935. A partir dessas
alegações, foi acusada de modificar a ordem política e social e permaneceu sob a
custódia do governo entre outubro de 1936 e junho de 1937 (MIGNOT, 1997, 2010;
SILVA, 2008), sem nenhum tipo de julgamento, o que veio a ocorrer mais de um mês
após sua soltura, em julho de 1937. Após ser absolvida das acusações, Armanda
passou a focar suas atenções na administração da Escola Regional de Meriti,
afastando-se do envolvimento com quaisquer movimentos políticos ou sociais até o
final do Governo Vargas em 1945 (MORAES, 2007).

4.2 Escola Regional de Meriti25

“A Escola Regional de Meriti [...], parece ter sido no Brasil, a mais completa
experiência de educação renovada pela intenção socializadora, os procedimentos
didáticos e a compreensão de cooperação da família na obra da escola” (LOURENÇO
FILHO, 1978, p. 176). Essa declaração de Manuel B. Lourenço Filho, um dos mais
importantes representantes do Movimento da Escola Nova no Brasil, já constava na
primeira edição de seu livro Introdução ao Estudo da Escola Nova, em 1930, dando a
perceber a importância da escola fundada por Armanda Álvaro Alberto na educação
brasileira do início do século XX. A introdução da Caixa Escolar, da distribuição de
merenda aos alunos e o acesso à biblioteca foram apenas alguns dos pioneirismos
realizados pela Escola Regional de Meriti.

25

As grafias Meriti e Merity são ambas encontradas nos documentos referentes à escola.
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4.2.1 De Proletária a Regional

No ano de 1920, Meriti era ainda uma pequena vila com poucas ruas que
levavam à estação de trens e que, além dos trilhos, contava apenas com um número
pequeno de estradas e alguns rios, como ligação aos arredores (BRAZ; ALMEIDA,
2010). Foi nessa localidade afastada que Armanda Álvaro Alberto decidiu continuar a
experiência pedagógica que iniciara pouco tempo antes em Angra dos Reis, após uma
visita à fábrica de Rupturita pertencente ao seu irmão. Apoiada pelo mesmo grupo de
amigos que a auxiliara no projeto escolar anterior – Francisco Venâncio Filho,
Belisário Penna, Edgar Süssekind de Mendonça, entre outros – decidiu fundar
naquela região uma escola que atendesse tanto aos operários da fábrica26 quanto aos
seus filhos (SILVA, 2008).

Figura 7 - Francisco Venâncio Filho, Armanda Álvaro Alberto e
Edgar Süssekind de Mendonça, 1928.

Fonte: PROEDES-UFRJ
26

Infelizmente, apesar de sua intenção inicial de realizar um curso noturno para os operários, a
indisponibilidade de luz elétrica na região impossibilitou o feito. Para mais detalhes ver Silva (2008).
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Após alguns poucos meses, em 13 de fevereiro de 1921, Armanda Álvaro
Alberto inaugurou a Escola Proletária de Merity, contando com 37 alunos matriculados
no primeiro dia de aula e 60 no final do primeiro semestre (ESCOLA PROLETÁRIA
DE MERITY, 1921). Junto com a escola, foram também inauguradas a Biblioteca
Euclides da Cunha e, logo depois, o Museu Regional, o que denotava a importância
dada tanto à leitura quanto à observação, em sua proposta de uma educação
completa (SILVA, 2008).
O nome Proletária, foi dado à escola em caráter provisório pois, desde sua
fundação, Armanda desejava que a escola de Meriti tivesse seu nome alterado no
futuro, quando atingisse seus objetivos, para Escola Dr. Álvaro Alberto (ESCOLA
REGIONAL DE MERITY, 1924). Uma mudança de nome ocorreu, todavia não para o
nome primeiramente desejado por Armanda. Em 1924, o nome Proletária foi
substituído e a instituição passou então a se chamar Escola Regional de Merity.
Também com relação à mudança de nome, segundo Edgar S. Mendonça (2016),
existia desde a fundação, uma intenção de unir a educação popular à regional, mesmo
que, de acordo com Silva (2008), Armanda reconhecesse que não havia no Brasil
nenhuma escola regional que pudesse lhe servir de modelo.
Estando o regionalismo incutido no ideário nacionalista dos principais
intelectuais da época, Edgar Süssekind de Mendonça, ao relatar sobre as realizações
e projetos da Escola Regional de Meriti, afirmava que o desejo era que a escola de
cunho regional preparasse o ambiente e os alunos para a escola nacional, visto que
seria a partir do conjunto das características regionais que se obteria o verdadeiro
nacionalismo (MENDONÇA, 2016). Com base no conceito de regionalismo, uma
escola regional deveria estar apta a desenvolver uma pedagogia própria que
representasse a população a qual iria atender. Ainda de acordo com Mignot (1997), o
regionalismo seria também uma forma de criticar as ideias de padronização que
circulavam nas discussões sobre a educação.
Portanto, conforme Vilma Silva (2008), o modelo de Escola Regional
defendido e posto em prática por Armanda Álvaro Alberto, teve início com a oferta
para a população de Meriti, considerada à época como zona rural do estado do Rio
de Janeiro, de uma instituição que utilizasse o modelo de ensino escolanovista.
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4.2.2 As sedes

Até a inauguração do prédio próprio, em 1928, a Escola Regional de Meriti
funcionou em quatro locais diferentes, sendo o primeiro deles uma espécie de galpão,
de propriedade do médico local Bernardino Jorge, mantida pela fábrica de Explosivos
Rupturita e mais um grupo de amigos da família Álvaro Alberto (SANTOS, 2008).

Figura 8 - Sede da Escola Proletária de Merity entre os anos de 1921 e 1923.

Fonte: PROEDES-UFRJ

Desse local, as atividades da Escola foram transferidas para uma casa
situada nas proximidades, ainda no mês de julho de 1921, onde permaneceu até o
ano de 1923. Uma nova mudança de endereço ocorreu no ano de 1924, para outra
casa nos arredores.
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Figura 9 - Sede da Escola Regional de Meriti entre os anos de 1924 e 1927.

Fonte: PROEDES-UFRJ

No ano de 1925, após receber a doação de um terreno por Manoel Vieira e pelo
Dr. Bernardino Jorge, Armanda iniciou uma campanha para a construção da Nossa
Casa, como ela carinhosamente chamava o prédio definitivo da escola (MIGNOT,
1997). Entre os doadores, além dos habituais mantenedores da escola, nomes de
prestígio aparecem mencionados nos Relatórios Anuais onde Armanda Álvaro Alberto
registrava

os

acontecimentos

da

instituição.

Muitos

destes

colaboradores

compareceram à inauguração em 1928, do prédio desenhado pelo recém formado
arquiteto, Lúcio Costa27 (SILVA, 2008).

27

Lúcio Ribeiro da Costa nasceu em 1902, na França, e veio para o Brasil ainda na adolescência.
Formou-se em arquitetura pela Escola Nacional de Belas Artes em 1923. Entre seus projetos mais
conhecidos estão o Parque Guinle, a sede do Jockey Club do Rio de Janeiro e o plano piloto de Brasília.
Mais detalhes em: https://tinyurl.com/y49pbcdb
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Figura 10 - Prédio Definitivo da Escola Regional de Meriti, dia da inauguração, 1928.

Fonte: PROEDES-UFRJ

4.2.3 Objetivos

No discurso realizado no lançamento da pedra fundamental do prédio definitivo
da Escola Regional de Meriti, em 1925, Heitor Lyra da Silva afirmava que a intenção
principal daquela instituição era mais do que simplesmente ensinar a ler, escrever e
contar, alinhando-se com o otimismo pedagógico da época. O professor Heitor Lyra
acreditava que a verdadeira educação não poderia prescindir da saúde e do trabalho
e, por isso, deixava claro que o desejo da Escola Regional de Meriti era

ligar intimamente a instrução e o trabalho; quer afeiçoar e não escravizar à
terra a população infantil que nela vai labutar; quer que essa população saiba
viver mais racionalmente, ajudando a sanear o meio e conhecendo os
recursos de higiene individual e coletiva; quer que ela possa executar um
trabalho mais eficiente e, portanto, mais remunerador, conseguindo assim,
materialmente viver melhor; finalmente quer que ela aprenda a discernir no
ambiente que a cerca, nas cousas mais simples e banais, assim como na
solidariedade humana, todo o tesouro de beleza que encerram, elevando as
almas e enobrecendo a vida (SILVA, 2016, p.72).
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Tendo como objetivo, segundo Mignot (1997; 2010) e Silva (2008), contestar a
educação autoritária e livresca, da escola tradicional, que se afastava do cotidiano dos
alunos, a Escola Regional de Meriti promovia uma educação que se preocupava tanto
com o intelectual quanto o moral e o físico dos estudantes. Para isso, procurava adotar
práticas que incentivassem a cooperação, a liberdade e a observação, valorizando e
colocando a criança no espaço principal da prática educativa.

4.2.4 Características Escolanovistas

Baseando-se principalmente em Pestalozzi, Montessori e John Dewey, o
aprendizado na Escola Regional de Meriti não era medido através de testes que
terminavam por igualar os alunos, escondendo suas diferenças e necessidades. De
acordo com Silva (2008), a prática pedagógica tinha por objetivo, analisar e
acompanhar o desenvolvimento das crianças.
Como já mencionado com a declaração de Lourenço Filho citada no início do
item 4.2, a Escola Regional de Meriti foi considerada como um exemplo de instituição
de ensino renovador, um autêntico modelo da Escola Nova. Além dele, Fernando de
Azevedo, ao discorrer sobre os pioneiros da Educação Nova no Brasil em seu livro A
cultura brasileira28, mencionava que dentre “as iniciativas particulares, como, para
citar uma das primeiras e de sentido mais corajosamente renovador, a Escola
Regional de Meriti [...] se alistava entre os pioneiros da educação nova no Brasil”
(AZEVEDO, 2016, p.132).
Ao incentivar a experimentação e a investigação, a Escola Regional de Meriti
apresentava a primeira das características gerais propostas por Ferrière para que uma
escola fosse considerada dentro do modelo de Escola Nova (MIGNOT, 1997).
Todavia, para esclarecer se de fato uma escola se insere ou não nos moldes de uma
Escola Nova, Nagle (2001) afirma que a lista de características gerais elaborado pelo
Bureau International des Écoles Nouvelles era, e ainda é, o mecanismo a ser utilizado
como referência para que as instituições possam ser identificadas como dentro do

28

O livro “A Cultura Brasileira” foi originalmente publicado em 1944.
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ideário escolanovista. Mignot (1997), afirma que tal listagem foi a orientação seguida
por Armanda para o desenvolvimento de seu trabalho.

Quanto a organização geral, situava-se no campo, em regime de
coeducação. Ministrava trabalhos manuais com fins educativos, mais que
profissionais. Estimulava a jardinagem, criações, tempo livre para trabalhos
livresco, ginástica, excursões. No âmbito da formação intelectual, privilegiava
o espírito crítico, no lugar da memorização. Procurava desenvolver interesses
profissionais. Fatos e experiências tinham precedência sobre o ensino livres.
Baseava-se na atividade, na expressão espontânea da criança através dos
desenhos. Incentivavam jogos, trabalhos coletivos. A formação moral, por sua
vez, também obedecia algumas características. A disciplina não era imposta.
Os alunos participavam do funcionamento escolar. Não aplicava castigos.
Não estimulava a competição. O ambiente procurava ser bonito, ordenado,
higiênico (MIGNOT, 1997, p.168-169).

Silva (2008) cita ainda que as características escolanovista da Escola Regional
de Meriti abrangiam também a sua organização curricular e escolar, com o curso
oferecido estando dividido em graus, o turno escolar sendo de seis horas por dia e,
entre outras coisas, uma didática ativa que levasse à aprendizagem do aluno através
da observação, da pesquisa, de atividades concretas de construção, de trabalhos em
que fossem necessários o pensamento lógico e o crítico.
Sem possuir referenciais nacionais, de acordo com Mignot (1997), a Escola
Regional de Meriti procurava se distinguir dos grupos escolares, também chamados
de escolas-modelo e, através de um projeto experimental de atendimento às classes
populares, se transformar em uma escola-laboratório.

4.2.5 Princípios

A Escola Regional de Meriti, desde a sua fundação, procurou orientar seu
método pedagógico e educacional segundo os princípios da Saúde, Alegria, Trabalho
e Solidariedade (MIGNOT, 1997; MORAES, 2007; SANTOS, 2008; SILVA, 2008;
VENÂNCIO FILHO, 2016). De acordo com Mignot (1997), tais princípios expressavam
a atenção dada aos princípios do higienismo, da cooperação, à atividade das crianças
e ao trabalho como formador da moral.
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4.2.5.1 Saúde

De acordo com Francisco Venâncio Filho (2016)29, a saúde seria obtida através
da higiene. Esta seria responsável por prevenir as doenças e combatê-las através da
prática não somente no ambiente escolar, mas, principalmente, no ambiente
doméstico. Segundo Júlio Santos (2008), até o início do século XIX, a higiene era
considerada apenas como um adjetivo para a saúde, passando depois, a ser
considerada pela medicina como uma forma de conservá-la. A partir desta época, os
preceitos higiênicos passaram também a ser apontados pelos principais sanitaristas
da época como Afrânio Peixoto e Belisário Penna, como fundamentais para a
formação e prosperidade da sociedade.
As iniciativas de práticas higienistas e sanitaristas tomaram força no Brasil a
partir dos anos 1920, ao mesmo tempo do movimento da Escola Nova, unindo,
portanto, as lutas dos dois movimentos. Baseando-se nos discursos do movimento
higienista, a Escola Regional de Meriti seria um perfeito lugar de saúde, devido à
organização do espaço, com quintais amplos ao redor da casa, onde os cômodos
eram arejados e recebiam bastante luz do Sol (SILVA, 2008).
A saúde através do ensino fazia parte do programa curricular da Escola
Regional de Meriti (SILVA, 2008). O desenvolvimento físico dos alunos era
acompanhado com o mesmo cuidado que era conferido ao seu desenvolvimento
intelectual (PENNA, 2016). Intentava-se também, que os princípios higienistas
alcançassem toda a comunidade local. Dentro das atividades higienistas e sanitaristas
relacionadas à saúde, realizadas pela Escola Regional de Meriti, estão a assistência
médica e odontológica aos alunos e seus familiares – iniciadas no ano de 1922 –, as
conferências públicas realizadas com a colaboração, principalmente, do médico
Belisário Penna, as atividades do "Círculo de Mães" e o concurso "Janelas Floridas"
(SILVA, 2008).

29

Trabalho publicado originalmente na revista A Educação, v.X, n.5 e 6, 1925.
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4.2.5.2 Alegria

O princípio da Alegria, estava, segundo Venâncio Filho (2016), nas atividades
infantis ligadas, principalmente, aos Estudos da Natureza. Esses estudos aconteciam
no pátio da escola, em excursões a locais próximos, como rios e fábricas de Meriti, ou
distantes, como o Jardim Botânico, Teatro Municipal ou o Passeio Público, localizados
no Rio de Janeiro (SILVA, 2008). E, sobretudo, de acordo com a diretora Armanda
Álvaro Alberto (2016a)30, da prática da continuidade de uma atividade considerada
como interessante pelos alunos, a partir da qual os professores deveriam introduzir
exercícios que entrelaçasse os conhecimentos, contribuía para que os estudantes
executassem suas tarefas com entusiasmo. Dando liberdade ao aluno para que ele
aprendesse em um ritmo próprio, colocando-o, como afirma Mignot (1997), como peça
principal do processo de aprendizagem, em conformidade com o ideário
escolanovista, as aulas eram lúdicas e, por se mesclar com brincadeiras acabavam
por provocar momentos de alegria e prazer.

4.2.5.3 Trabalho

Todas as atividades da Escola Regional de Meriti tinham por finalidade o
princípio do Trabalho, considerado por Venâncio Filho (2016) como missão natural
dos indivíduos, e objetivo principal da educação e da vida, uma vez que, para o autor,
quem estuda para o trabalho o faz de modo superior, demonstra ser mais apto e,
consequentemente é mais feliz.
Na realidade sociocultural em que se encontrava a região da Escola Regional
de Meriti, era preciso que os alunos fossem capacitados e preparados para o trabalho
que, desde muito cedo fazia parte de seus cotidianos e assim, retirava-os do ambiente
escolar para que pudessem auxiliar no sustento de suas famílias (MIGNOT, 1997;
SILVA, 2008). Por conseguinte, aulas de educação doméstica, carpintaria, jardinagem
e trabalhos manuais faziam parte do programa escolar. Os produtos confeccionados
30

Tese apresentada na 1ª Conferência Nacional de Educação, realizada em Curitiba pela ABE no
ano de 1927.
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nas aulas eram, muitas vezes, colocados à venda em exposições realizadas com o
apoio da ABE, o que os transformava em fontes de renda para os alunos (ALBERTO,
2016a; VENÂNCIO FILHO, 2016).

Figura 11 - Trabalhos manuais realizados por alunos, 1947.

Fonte: PROEDES-UFRJ

De acordo com Silva (2008), além da preocupação com a subsistência dos
alunos e suas famílias, as disciplinas voltadas para a capacitação dos alunos
pretendiam, também, diminuir o número da evasão de crianças do ambiente escolar.

4.2.5.4 Solidariedade

Enquanto o princípio da saúde se dava prioritariamente através dos Estudos da
Natureza, o princípio da solidariedade partia do ensino da História, iniciando com a
história de cada um e de sua família até chegar na História Universal (VENÂNCIO
FILHO, 2016). Contudo, a solidariedade não limitava ao compartilhamento e
compreensão da história do outro.
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Na proposta da Escola Regional de Meriti, o princípio da solidariedade estava
vinculado a conceitos como liberdade, respeito, colaboração e responsabilidade
(PENNA, 2016; SILVA, 2008). Ainda de acordo com Venâncio Filho (2016), a
solidariedade era estimulada através da realização de trabalhos coletivos, no auxílio
às famílias tanto em questões médicas quanto jurídicas, nas aulas de Canto – onde o
bom resultado dependia de todos –, até à manutenção dos ambientes da escola,
considerado um bem de todos.

4.2.6 Cotidiano e Espaço Escolar

Seguindo ainda os princípios escolanovistas, a Escola Regional de Meriti
priorizava a coeducação31, uma prática incomum no início do século XX e diferenciada
da educação homogeneizadora dos Grupos Escolares. Ao adotar espaços comuns e
únicos para todos os alunos, independentemente do gênero, a escola demonstrava
sua preocupação em privilegiar o princípio da solidariedade, além da igualdade, da
democracia e o respeito à individualidade sem que houvesse distinção entre as
pessoas, fosse por gênero, classe social, raça ou credo (SILVA, 2008).
Havia uma preocupação não somente com o rendimento pedagógico dos
alunos, como também com sua valorização de forma global. Mesmo que o
desenvolvimento se diferenciasse de acordo com a disciplina estudada, o aluno não
era castigado ou reprovado, no intuito de preservar sua autoestima. Através de
práticas democráticas, os alunos desenvolviam o orgulho pelas atividades que
executavam, eram motivados a ter responsabilidades. De acordo com Mignot (1997),
desde cedo os alunos participavam das discussões sobre as tarefas, bem como da
divisão destas, e das votações ocorridas na Escola sobre premiações para formação
de Comissões de Trabalho.

31

Educação simultânea e conjunta para pessoas de ambos os sexos. In: https://tinyurl.com/yxllwjxs
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Figura 12 - A diretora contando histórias, 1934.

Fonte: PROEDES-UFRJ

Tendo sido concebido para ser um lar-escola (GASPARINI, 2016)32, a Escola
Regional de Meriti, de acordo com Silva (2008), difundia em seus alunos os costumes
da elite da sociedade brasileira, visto que sua estrutura era diferenciada das
características locais. No prédio sede, as salas eram adaptadas para o ensino de
diferentes disciplinas, além de contar com um banheiro, uma cozinha, uma sala de
jantar, um gabinete para as consultas médicas, a oficina para trabalhos manuais, o
museu e a biblioteca.
Todavia, ainda segundo a autora, as salas de aula eram usadas com maior
frequência nos dias chuvosos, pois a preferência era a de aulas ao ar livre, fosse nos
Estudos da Natureza, nas aulas de ginástica ou de trabalhos manuais. O espaço
externo também se inseria no projeto de socialização da escola com a comunidade,
já que, por não haver muros que separassem os ambientes, ligava o ambiente escolar
à comunidade local. Além disso, permitia que as atividades coletivas com maior
número de pessoas, como festas, palestras e reuniões, pudessem ser realizadas.

32

Texto originalmente publicado em 1926.
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Figura 13 - Aula ao ar livre, professora Maria Motta, 1925.

Fonte: PROEDES-UFRJ

Como Armanda fizera em Angra dos Reis, os materiais utilizados na Escola
Regional de Meriti eram variados – iam de lápis de cor, mapas e postais até a
barbantes, mudas de árvores e coleções de insetos, e serviam para estimular a
curiosidade, a observação e experimentação (MIGNOT, 1997). E muitos desses
materiais pedagógicos fizeram parte das doações realizadas para que a escola
pudesse iniciar seus trabalhos.

4.2.7 Uma Escola Pioneira

Dentre as inúmeras novidades instituídas por Armanda Álvaro Alberto na
Escola Regional de Meriti, algumas foram iniciativas consideradas pioneiras, como a
inclusão de uma biblioteca e um museu, com acesso livre para a comunidade; a
distribuição de merenda aos alunos; a criação da Caixa Escolar e do Círculo de Mães;
e o uso do cinema no ambiente escolar. Todos esses projetos eram considerados
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essenciais para a efetiva aplicação do método intuitivo e tinham o intuito de completar
o processo de ensino-aprendizagem (SILVA, 2008).

4.2.7.1 Biblioteca Euclides da Cunha

A Biblioteca Euclides da Cunha foi inaugurada junto com a Escola Regional de
Meriti, em 1921. Desde então, estava dividida em três seções: uma para atendimento
aos alunos, uma direcionada aos professores e uma para uso da comunidade
(ALBERTO, 2016a). De acordo com Silva (2014), a Biblioteca Euclides da Cunha foi
a única biblioteca pública existente no município de Duque de Caxias até o ano de
1964.
Com o objetivo principal de difundir a cultura entre a população de Meriti
(VENÂNCIO FILHO, 2016), contava desde o início de aproximadamente 650 títulos
entre eles, obras de Monteiro Lobato, Júlia Lopes de Almeida, Euclides da Cunha,
Olavo Bilac, entre outros. O acervo da Biblioteca foi aumentando com o tempo, a partir
de doações dos diversos colaboradores da escola e passou a atender de forma mais
regular a comunidade (MIGNOT, 1997). Orlando Carvalho (2016)33 indicou, em seu
artigo sobre a escola, que os alunos liam em média 50 a 60 livros por ano, entre
leituras feitas na escola e mediante empréstimo. Além dos alunos, também os
professores e a comunidade podiam utilizar a biblioteca e, o autor afirma ainda que,
em 1926, mesmo entre uma população com grande percentual de analfabetos, um
total de 597 livros haviam sido emprestados.

4.2.7.2 Museu Regional de Meriti

O Museu Escolar foi organizado em um dos cômodos da Escola Proletária de
Meriti, em seguida à sua inauguração (ALBERTO, 2016a), vindo a mudar seu nome
para Regional quando da mudança de nome da própria escola, em 1924 (SANTOS,
2008). Ainda de acordo com o autor, as primeiras contribuições para a criação do
33

Texto originalmente publicado em 1934.
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Museu Regional vieram das alunas do Colégio Jacobina (154 espécimes de História
Natural), do então diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Antônio Pacheco
Leão (160 mudas de árvores) e de Roquette-Pinto, então diretor do Museu Nacional
(24 espécies da zoologia brasileira), além de contribuições feitas pela própria diretora
e seus colaboradores mais próximos como Francisco Venâncio Filho e Edgar S. de
Mendonça.
Os alunos e a comunidade também contribuíam para aumentar o acervo do
Museu Regional. Segundo Julia Almeida (2016), durante as excursões, qualquer coisa
que parecesse único ou despertasse a curiosidade – fosse uma pedra, um ovo de
passarinho, um fruto ou um inseto – era recolhido e levado para o Museu. Todo
material coletado pelos alunos, comunidade ou mesmo outras doações, era
encaminhado ao Museu Nacional, para classificação e ali, muitas vezes acabavam
sendo completadas antes de serem devolvidas (SANTOS, 2008).
Para Raul Bittencourt, o Museu Regional apresentava três propósitos
educacionais distintos: “conhecer a vida real de nosso tempo, formar a consciência de
brasileiro e atender às necessidades sociais de Meriti" (BITTENCOURT, 2016, p. 141).
Contudo, Santos (2008) ressalta que, apesar de haver exemplares provenientes de
outros locais diferentes de Meriti, a função principal do Museu era a composição de
um acervo regional de botânica e zoologia, capaz de levar à comunidade um
conhecimento científico sobre os aspectos socioculturais, políticos e geográficos da
região (SILVA, 2008).

4.2.7.3 Caixa Escolar

A Escola era mantida inicialmente pela Fábrica de explosivos F. Venâncio &
Cia., porém, logo apresentou-se a necessidade de ampliar a arrecadação de fundos
para subsidiar as despesas e por isso foi fundada a Caixa Escolar da Escola Proletária
de Meriti em 1922 (SANTOS, 2008; ALBERTO, 2016a).
Foi a partir dos fundos da Caixa Escolar que se tornou possível realizar tanto
os atendimentos médicos quanto as visitas domiciliares, além da distribuição de
merenda e vestuário aos alunos. De acordo com Armanda A. Alberto (2016a), a
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evolução da Caixa Escolar foi maior que o esperado e, em 1924, esta foi transformada
na Fundação Dr. Álvaro Alberto.

4.2.7.4 Merenda

Desde o início das atividades da Escola Regional de Meriti, percebeu-se a
necessidade de servir uma refeição aos alunos, em sua maioria pertencentes às
camadas mais pobres da população (BRÁZ, ALMEIDA, 2010; ALBERTO, 2016a).
Vilma Silva (2014) afirma que foi uma das iniciativas pioneiras da Escola sendo esta,
a primeira Escola a dar merenda aos alunos, de forma gratuita, na América Latina.
De acordo com as informações dadas por Armanda A. Alberto (2016b) 34, a
partir da colaboração de comerciantes locais e dos fundos obtidos pela Caixa Escolar,
era servida uma merenda quente, com frequência, mate acompanhado de angu de
milho, feijão ou macarrão. Por esse motivo, a Escola Regional de Meriti ficou
conhecida pelo apelido de Mate com Angu (BRÁZ, ALMEIDA, 2010; SILVA, 2014;
TRINDADE, 2016).

4.2.7.5 Círculo de Mães

Para Yvone Jean (2016)35, a disseminação dos Círculos de Mães nas escolas
públicas entre as décadas de 1930 e 1940 se deve à iniciativa da Escola Regional de
Meriti, principiada em 1925 que, de acordo com Lourenço Filho (1978), foi a primeira
instituição brasileira a fundar um Círculo de Mães, com objetivo de divulgar os
preceitos higienistas e de educação doméstica e não somente atuar como uma ligação
entre a escola e a família.

34
35

Trabalho apresentado à 5ª Conferência Nacional de Educação em 1932.
Texto publicado originalmente em 1948.
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Figura 14 - Círculo de Mães, 1925.

Fonte: PROEDES-UFRJ

O Círculo de Mães, aulas semanais dadas às mães com o intuito de promover
um trabalho de educação higiênica (GASPARINI, 2016), complementava o trabalho
da professora-visitadora e era considerado indispensável para Armanda Álvaro
Alberto como parte da cooperação da ação da família na obra da escola (ALBERTO,
2016a). Nas aulas do Círculo de Mães

eram abordados temas como: Higiene e Puericultura; Puericultura Individual e
Social, Puericultura Pré-Natal; Particularidades anatômicas e fisiológicas do
recém-nascido a termo e normal. Apesar do vocabulário científico, todas as
palestras eram proferidas numa linguagem simples, apropriada ao público
alvo. No caso da instrução das mães, a Escola estava voltada para os
propósitos de sempre mantê-las alertas para as questões da higiene do corpo
e da mente, assim como para as questões sanitárias" (SILVA, 2008, p.104).

Acreditando que a educação continha um poder renovador (MIGNOT, 1997),
Armanda Álvaro Alberto, através das atividades do Círculo de Mães, promovia uma
crítica da educação tradicional que privilegiava a elite em detrimento da ignorância da
maior parte da população.
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4.2.7.6 Janelas Floridas e outros Concursos

Instituído no ano de 1923, o Concurso de Janelas Floridas tinha como objetivos
principais "combater a fealdade e o desconforto de Meriti, dar-lhe a alegria das flores
e a sombra das árvores" (ALBERTO, 2016a, p.48). Ao incentivar a construção de
canteiros e jardineiras – em um primeiro momento nas casas de seus alunos e,
posteriormente, na residência de qualquer morador de Caxias que se inscrevesse
para participar –, a Escola Regional de Meriti intentava aumentar seu raio de ação
para além do espaço restrito da escola, estimulando também a arborização da
localidade o que, de acordo com Edgar S. Mendonça (2016), auxiliava o saneamento.

Figura 15 - Casa vencedora do Concurso de Janelas Floridas, 1924.

Fonte: PROEDES-UFRJ

As casas inscritas no Concurso, eram visitadas por uma comissão formada por
professores da escola e outras pessoas convidadas, e depois do julgamento desta
comissão, prêmios eram entregues aos vencedores em uma festividade escolar.
Juntamente com o Concurso Janelas Floridas, foi criado também o Concurso
de Utilidades. Nessa primeira edição, as duas competições eram separadas por
gênero. As alunas só poderiam se inscrever no Janelas Floridas, enquanto aos alunos
somente cabia o de Utilidades. Todavia, para Santos (2008), o Concurso de Utilidades
não teve continuidade, por causa do pouco interesse demonstrado pelos possíveis
participantes. O extremo oposto ocorreu com o Concurso Janelas Floridas, cuja
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participação

passou

a

aceitar

qualquer

aluno

que

desejasse

participar,

independentemente do gênero.
Decorrente da boa aceitação do Concurso Janelas Floridas, Armanda passou
a promover, a partir de 1926, o Concurso de Criação. Este concurso tinha o mesmo
objetivo do Concurso Janelas Floridas, de aproximar escola e comunidade, mas, além
disso, incentivar o trabalho entre os moradores (SANTOS, 2008).

Figura 16 - Concurso de Criação, 1933.

Fonte: PROEDES-UFRJ

Em ambos os concursos, eram ofertados prêmios às primeiras colocações. Os
prêmios variavam desde objetos feitos nas aulas de Trabalhos Manuais Feminino ou
Masculino, até livros e ferramentas de jardinagem oferecidos por colaboradores da
escola (ALBERTO, 2016b; GASPARINI, 2016).
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4.2.7.7 Cinema

O uso do cinema no ambiente escolar é um interesse que surge com o
movimento escolanovista, por si considerado moderno e inovador. Visto que um dos
fundadores da Escola Regional de Meriti, Francisco Venâncio Filho, era um dos
educadores mais envolvidos nas questões relacionadas ao cinema educativo, e a
própria Armanda foi parte integrante da Comissão de Cinema Educativo em 1927, a
escola não poderia deixar de utilizar em suas atividades, essa novidade tecnológica.
Um dos primeiros contatos com o cinema foi em 1925, através da utilização do
Cine Merity, o único da cidade e localizado próximo à escola (ESCOLA REGIONAL
DE MERITI, 1925), para o curso popular de higiene com conferências efetuadas por
nomes como Belisário Penna, Savino Gasparini e Floriano Góes, a pedido da direção
da escola (MENDONÇA, 2016). Neste curso, eram realizadas palestras seguidas da
apresentação de filmes sobre educação sanitária e saúde.
Figura 17 – Excursão da Escola Regional de Meriti ao INCE, s/d.

Fonte: C. E. M. Dr. Álvaro Alberto.

Além da utilização do cinema local, a Escola Regional de Meriti também
empregava o cinema para fins escolares com um aparelho oferecido por RoquettePinto (MENDONÇA, 2016), onde eram exibidos filmes educativos disponibilizados
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pelo Instituto Nacional do Cinema Educativo - INCE (ESCOLA REGIONAL DE
MERITI, 1950). Todavia, a prática do cinema escolar pode ser constatada através de
outras menções feitas a este nos relatórios escolares antes mesmo da utilização do
projetor fixo doado por Roquette-Pinto. Fosse em excursões a cinemas (ESCOLA
PROLETÁRIA DE MERITY, 1923), como complemento a aulas dadas aos alunos
(ESCOLA REGIONAL DE MERITI, 1926), ou servindo-se de um projetor caseiro como
o Pathé-Baby (ESCOLA REGIONAL DE MERITY, 1924), verifica-se que a Escola
Regional de Meriti utilizou o cinema como parte das suas atividades, desde o início
dos anos 1920.
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5 A PESQUISA

Ao se buscar compreender como o cinema era utilizado no ambiente escolar
escolanovista das primeiras décadas do século XX, decidimos realizar, com base em
uma perspectiva histórica, uma pesquisa bibliográfica e documental.

5.1 A Metodologia

De acordo com Marc Bloch (2002), para entendermos o presente é essencial
que compreendamos o passado. Para Ana Maria Galvão e Eliane Lopes (2010), essa
compreensão se dá a partir do estranhamento produzido pelo contato com o outro, no
caso, o passado. Também devemos levar em conta que, ao relacionarmos o passado
com o presente devemos procurar analisar, não somente essa relação como também
os seus efeitos, de uma forma crítica (CASTRO; FERREIRA; GONZALEZ, 2013). Para
tal, é fundamental que não se realize somente o registro ou se desenvolva uma opinião
prévia dos fatos sem uma criteriosa observação e análise de seus vestígios, ou seja,
suas fontes. Segundo José D’Assunção Barros (2010), fontes são registros dos
acontecimentos e podem ser encontradas nas mais variadas formas: textuais,
materiais, orais, iconográficas, naturais e virtuais.
Esta pesquisa está inserida no âmbito da Micro-História proposta por Carlo
Ginzburg (1991), tendência historiográfica que apresenta grande influência nos
pesquisadores da história da educação (GALVÃO; LOPES, 2010). Para Barros (2013),
na abordagem micro-historiográfica, é imprescindível que exista uma preocupação
com a identificação da intertextualidade36 presente nas fontes. Outra preocupação é
a de apresentar as diversas características de suas fontes, sejam estas contraditórias
ou imprecisas. Por ser uma abordagem historiográfica que pretende compreender

36

Por intertextualidade, Barros entende a "súbita iluminação que se espalha pelo texto quando o
confrontamos com um outro". (2013, p. 133).
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questões maiores a partir da observação intensiva em uma escala reduzida, a MicroHistória se utiliza do que Ginzburg (1989) chama de Paradigma Indiciário.
O Paradigma Indiciário propõe um método de análise crítica de indícios, dos
pormenores que normalmente passariam desapercebidos, visto que tais indícios
possibilitam uma compreensão mais ampla, uma "capacidade de, a partir de dados
aparentemente

negligenciáveis,

remontar

a

uma

realidade

complexa

não

experimentável diretamente" (GINZBURG, 1989, p. 152). Com base na utilização
deste método, é possível realizar uma ligação com a estrutura social do período
estudado a fim de compreendê-lo mais fielmente.

5.1.1 A Pesquisa Bibliográfica e a Pesquisa Documental

Tanto a pesquisa bibliográfica quanto a documental possibilitam que o objeto
da pesquisa histórica seja descrito, determinando suas características, a fim de que
seja possível compreendê-las. Contudo, existem diferenciações a serem esclarecidas
entre esses dois tipos de pesquisa.
De acordo com Maria do Rosário Knechtel (2014), uma pesquisa bibliográfica
deve dar início a todo tipo de investigação. Este tipo de pesquisa baseia-se no estudo
da bibliografia pertinente ao tema, encontrada, não somente em livros e revistas
científicas, mas em qualquer meio acessível ao público, com o intuito de fundamentar
a pesquisa e construir o conhecimento necessário para a sua realização. Este tipo de
pesquisa prevê um "diálogo" entre os autores estudados, não sendo utilizado nenhum
instrumento de pesquisa, como entrevistas ou questionários, para este fim. Essa
confrontação, ou “diálogo”, serve para melhorar a análise e os resultados (SAMARA;
TUPY, 2007).
Já a pesquisa documental trabalha com outros tipos de fontes encontradas
sobre o tema como por exemplo, relatórios, fotografias, filmes e cartas, que podem,
por si só, serem consideradas como algum tipo de documento, seja oficial, histórico,
pessoal ou institucional. Os documentos são uma fonte importante para que se
obtenha as informações quando o objeto de pesquisa está fora do alcance,
principalmente no que tange à dimensão temporal, visto que propicia o exame de um
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grupo, comportamento ou indivíduo, etc., desde sua origem até os dias atuais.
(CELLARD, 2008).

5.1.1.1 O Conceito de Documento Enquanto Fonte

Até o século XIX, as principais fontes de estudo para os historiadores eram os
documentos textuais, principalmente as que Barros (2010) chama de realistas, pois
apresentam narrações sobre acontecimentos reais ou procuram demonstrar a
realidade dos fatos que relatam. Já entre o final do século XIX e início do século XX,
segundo a perspectiva positivista predominante, somente os documentos de ordem
política eram reconhecidos como fontes.
A partir dos anos 1930, com a influência da Escola dos Annales37, ocorre uma
dilatação do que passa a ser considerado como fonte textual. Documentos comerciais,
eclesiásticos e administrativos, entre outros, passam a ser estudados. Nas décadas
finais do século XX, novos documentos passam a ser alvo de estudos, como por
exemplo os de origem pessoal.
Em paralelo à diversificação de fontes textuais, os historiadores também
ampliaram seu interesse de estudo para outros tipos de suporte não-textuais como
imagens, objetos, relatos orais, sons, filmes até chegarem às recentes fontes virtuais.
Para Eni Samara e Ismênia Tupy (2007), a definição de documento histórico
não se modifica apenas com relação ao tempo, ela está em harmonia também com a
própria mudança no modo de estudar a história, que apresenta relação direta com os
interesses e identidades de cada pesquisador. Essa ampliação de conceitos,
enfoques e fontes leva a uma perspectiva multidisciplinar tanto de pesquisa quanto de
análise.

37

A Escola dos Annales, fundada na década de 1920 por Marc Bloch e Lucien Febvre, é considerada
um símbolo de "uma nova historiografia, mais adequada à modernidade trazida pelo século XX"
(BARROS, 2012, p.46).
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5.1.2 A Escolha das Fontes

Ao iniciarmos a escolha das fontes, devemos ter em mente que não podemos
dar mais importância à fonte de pesquisa do que ao problema, ou vice-versa, pois se
os problemas apontam para fontes específicas, o mesmo acontece com relação às
fontes: com base em cada uma, pode-se determinar um problema. Uma fonte permite
que o pesquisador se relacione com o problema servindo como uma ponte até o que
se deseja estudar ou sendo ela mesma o objeto de estudo (BARROS, 2010).
Ao escolhermos analisar uma determinada fonte em detrimento de outra,
devemos atentar para o fato de que esta é constituída também por seus próprios filtros
e mediações e por nossas próprias cultura e subjetividade. Portanto, precisamos estar
sempre atentos ao objetivo que desejamos alcançar, para que possamos extrair as
informações corretas de nossa observação, visto que por mais claras ou evidentes
que estas sejam percebidas nas fontes, as informações somente aparecerão se os
pesquisadores souberem procurar e questionar (BLOCH, 2002).
A escolha das fontes para a pesquisa bibliográfica se deu a partir de uma
revisão bibliográfica de teses e dissertações acerca do escolanovismo, da Escola
Regional de Meriti e de Armanda Álvaro Alberto, além de livros e artigos, sobre o tema
proposto, sendo, um dos mais relevantes, A Escola Regional de Meriti, livro
organizado pela própria Armanda, onde foram reunidos artigos e ensaios escritos por
vários autores sobre a Escola, ao longo dos anos e publicado originalmente, em 1968,
pelo INEP. Foi em um desses artigos, escrito por um dos fundadores, Edgar Süssekind
de Mendonça, sobre as realizações e projetos escolares, que primeiro se percebeu a
menção ao uso do cinema no âmbito escolar.
Enquanto passo inicial da pesquisa documental foi necessária a verificação da
localização das principais fontes desejadas, no caso, os relatórios anuais da Escola
Regional de Meriti. Após a entrega da escola para o poder público, em 1964, toda a
documentação relativa à Unidade Escolar do período, ficou guardada pela Secretaria
Municipal de Educação de Duque de Caxias (SME), até ser dividida entre o Centro de
Pesquisa, Memória e História da Educação da Cidade de Duque de Caxias e Baixada
Fluminense (CEPEMHEd) e o Programa de Estudos e Documentação Educação e
Sociedade da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PROEDES – UFRJ).
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Grande parte dos documentos escolares, dos objetos do museu e dos livros da
biblioteca foi entregue ao CEPEMHEd, em 2008. O acervo relativo à Escola Regional
de Meriti conta com documentos diversos datados entre os anos 1921 e 2002,
incluindo também alguns recortes de jornal sem data registrada. O acervo em posse
do CEPEMHEd está organizado em 3 seções separadas dentro do espaço destinado
para Tratamento e Guarda de Acervo: Escola, Biblioteca Euclides da Cunha e Museu
Escolar.
Os documentos ainda em posse do CEPEMHEd, estão dispostos em 22 caixasarquivo e seu conteúdo encontra-se listado, em uma tentativa de facilitar sua
indexação. Apesar da idade dos documentos, que exige um delicado manuseio feito
com luvas e máscaras, os mesmos encontram-se armazenados de modo
minimamente adequados.
Os Relatórios Anuais da Escola Regional de Meriti que ali se encontram, estão
agrupados na caixa de nº 1. Cada uma das páginas que compõem os relatórios
isoladas por folhas de sulfite, estes ainda estão separados em capas individuais por
ano de registro. Cabe ressaltar que, no CEPEMHEd, encontram-se apenas os
relatórios dos anos de 1921, 1922, 1923, 1924, 1926, 1928, 1930, 1931, 1938, 1939,
1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1958, 1959,
1960 e 1961.
A parte do acervo que está sob a tutela do PROEDES está catalogada em 24
pastas, contendo, entre outros: artigos manuscritos e datilografados, fotografias,
variados tipos de correspondência recebida ou expedida, recortes de jornais e
relatórios anuais da Escola Regional de Meriti, perfazendo um total de 623
documentos.
Fazem parte do acervo do PROEDES os relatórios dos anos de 1921, 1922,
1923, 1924, 1925, 1926, 1928, 1930, 1931, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943,
1944, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962,
1963 e 1964. Apesar do acervo do PROEDES também não possuir os relatórios de
todos os anos em que a Escola Regional de Meriti esteve sob a direção de Armanda
Álvaro Alberto, ali estão armazenados os registros de 32 anos letivos. Por
conseguinte, juntando os documentos encontrados nesses dois locais de pesquisa,
conseguimos ter acesso a 33 relatórios anuais, dos 44 possíveis.
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Através dos relatórios produzidos por Armanda Álvaro Alberto, consegue-se
vislumbrar os sucessos, lacunas e falhas do que foi realizado durante o ano escolar.
Carlos Drummond de Andrade, em um artigo escrito em 1945 sobre os relatórios da
Escola Regional de Meriti, aos quais tinha acesso por ser um dos benfeitores, afirma
que

Se os relatórios burocráticos são sempre envoltos numa camada de tédio, há
outros, os escolares, que podem oferecer-nos a sugestão dos documentos
sociológicos e mesmo o interesse dos romances. [...] O relatório não é, pois,
em si, coisa enfadonha. Saiba-se escrevê-lo, isto é, saiba-se ver o que esta
aí para ser visto, sentido e interpretado, e logo se conseguirá isto que,
aparentemente, é tão difícil: interessar o povo na vida escolar. (ANDRADE,
2016, p. 135-136).

Os relatórios da Escola Regional de Meriti procuram detalhar o ano escolar em
todas as suas minúcias: entrada e saída de professores; atividades realizadas dentro
e fora do ambiente escolar; número de matrículas, frequência e evasão dos alunos; o
movimento da Biblioteca; todos os acontecimentos que, de alguma forma, causaram
impacto à Escola. Fazem parte dos relatórios também, uma parte dedicada à lista de
doações; à Caixa Escolar; a menção aos Sócios Beneméritos e Benfeitores; e os
Planos para os anos subsequentes.

5.1.3 O Processo de Análise das Fontes

O processo de análise das fontes é um dos mais importantes, se não o mais,
de uma pesquisa, dado que ao ocupar-se de uma fonte devemos estar preparados
para tratar também com todos os filtros, mediações inerentes à ação de se examinar
o outro. A fim de realizarmos a pesquisa de modo crítico e reflexivo, capaz de atingir
os objetivos pretendidos, a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e
documental através da análise de fontes pela abordagem micro-historiográfica
sugerida por José D’ Assunção Barros (2010).
Através desta metodologia para análise de fontes, é efetuada uma análise
intensiva dos documentos e bibliografia selecionados, a fim de perceber não somente
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o que está explicito, mas também os detalhes que possam auxiliar à compreensão do
objeto de estudo. Para tal, seguimos o roteiro para análise de fontes, descrito no
quadro abaixo.

Figura 18 - Sugestão de um Roteiro para Análise de Fontes Dialógicas.

Fonte: BARROS, 2010, p. 115.

O primeiro item deste roteiro é o desenvolvimento de um histórico da
apropriação historiográfica das fontes. Isso proporciona uma maior compreensão da
própria história da fonte ou do tema de pesquisa e facilita uma percepção maior acerca
da abordagem teórica e da metodologia a ser utilizada. Por isso, apesar de ser
considerado como opcional, apresenta grande importância para o desenvolvimento
da própria pesquisa. (BARROS, 2010). De acordo com Samara e Tupy (2007), ao se
preocupar em conhecer a história das fontes e do tema de estudo, reconhecendo os
variados enfoques e conclusões existentes, suas lacunas e contradições, o
pesquisador reúne condições de contextualizá-las corretamente e retirar todas as
informações relevantes para a pesquisa.
A segunda etapa do roteiro de análise de fontes constitui-se na descrição das
fontes selecionadas. Ao detalhar as fontes, devemos apresentar todas as suas
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características de forma, seja ela textual ou não-textual, de suporte - material ou
imaterial -, linguagem, conteúdo, etc., para assim nos aproximarmos o máximo
possível de uma compreensão total de sua estrutura, seus dialogismos, os objetivos
a que se destinavam e as articulações que podemos realizar a partir destas fontes
(BARROS, 2010).
Para Samara e Tupy (2007), o pesquisador, ao realizar a descrição das fontes,
deve ter o cuidado de fazê-lo de modo preciso e completo para evitar erros ou lacunas
que o obriguem a retomar essa etapa posteriormente. Também, de acordo com as
autoras, após a descrição das fontes é possível definir com mais precisão os objetivos
tanto da fonte quanto do próprio pesquisador.
Na contextualização das fontes é em que consiste a terceira etapa do processo
de análise de fontes. Ao contextualizar as fontes, ou seja, ao apresentar e explicar o
conjunto de circunstâncias em que a fonte foi gerada, além da história que a precede.
Os fatos que levaram à produção da fonte, os personagens que se encontram
envolvidos neste processo e a conjuntura que nos levou até a fonte também devem
fazer parte da contextualização (BARROS, 2010; SAMARA; TUPY, 2007).
A contextualização é fundamental para a realização de uma análise
documental, visto que compreender o cenário político, cultural, social e econômico na
qual a fonte foi produzida "possibilita apreender os esquemas conceituais de seu ou
de seus autores, compreender sua reação, identificar as pessoas, grupos sociais,
locais, fatos aos quais se faz alusão, etc." (CELLARD, 2008, p. 299). A
contextualização permite ainda que a linguagem representada no documento, assim
como em qualquer outro tipo de fonte, seja decodificada com precisão, assim como,
as ideias e informações que o compõem (SAMARA; TUPY, 2007).
A quarta etapa do roteiro de análise é a recontextualização dos acontecimentos
ou informações referentes à fonte. Segundo Barros (2010), a recontextualização parte
da indispensabilidade de reinserção do conteúdo examinado no quadro completo em
que foi produzido, do deslocamento das evidências, práticas e discursos pesquisados,
do aspecto social em que foi gerado para outro. Para o autor, ao pesquisarmos uma
fonte à luz de nosso próprio contexto, ela se torna outra coisa e, por isso precisa da
recontextualização para ser efetivamente compreendida.
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O roteiro de Barros (2010) ainda apresenta outras etapas referentes à uma
análise específica para fontes dialógicas38, o que não se insere na metodologia
utilizada por esta pesquisa, tal como a polifonia das fontes ou a busca de dialogismos.
A identificação e compreensão das diversas vozes contidas na fonte, as relações e
mediações que realizam entre si, e seus discursos, são relevantes para a análise de
fontes que têm em seu contexto principal o dialogismo, o que não é o caso dos
relatórios escolares. Portanto, apenas as quatro primeiras etapas, consideradas como
essenciais a qualquer análise de fontes, foram efetuadas.
Desta forma, iniciamos a nossa análise a partir da realização de um histórico
sobre o movimento escolanovista, sobre Armanda Álvaro Alberto e sobre a Escola
Regional de Meriti. Esse histórico nos permitiu uma maior compreensão sobre o objeto
de estudo, no caso o uso do cinema no ambiente escolar escolanovista. Respeitando
o roteiro escolhido, as fontes documentais selecionadas foram descritas e
contextualizadas com base no histórico realizado na etapa anterior, através de uma
leitura crítica39, o que será apresentado nos capítulos posteriores. Através do
paradigma indiciário próprio da micro-história (BARROS, 2010; GINZBURG, 1989), ou
seja, da análise dos indícios, tornou-se possível reconstruir mais fielmente as
circunstâncias nas quais as fontes documentais foram geradas, contextualizando-as.
Ao se proceder a contextualização das fontes, pretende-se compreendê-las,
relacionando-as tanto com a época nas quais foram produzidas quanto com a
realidade de seus autores.
Por fim, foi preciso uma recontextualização das fontes, ou como explica Samara
e Tupy (2007), uma decodificação e reconstrução do objeto pesquisado, que nos
permitiu

compreender

as

fontes

de

forma

mais

abrangente.

Durante

a

recontextualização as informações obtidas foram questionadas e comparadas tanto
entre si quanto com as concepções em que foram baseadas. Somente assim,
pudemos "precisar o conteúdo de cada documento, isto é, estabelecer aquilo de que
ele se ocupa, ou o seu assunto e a relevância para o estudo em andamento"
(SAMARA, TUPY, 2007, p. 71).

38

De acordo com BARROS (2010, p.84), são consideradas fontes dialógicas as "que envolvem, ou
circunscrevem dentro de si, vozes sociais diversas”, sobretudo processos criminais e/ou inquisitoriais.
39
De acordo com Samara e Tupy (2007, p.123-124), entende-se por leitura crítica "distinguir os
contextos, as funções, os estilos, os argumentos, os pontos de vista e as intenções do autor".
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Ao final deste processo, buscando, segundo Ginzburg (1991), tornar o método
da pesquisa histórica mais significativo, não podíamos deixar de avaliar não somente
os resultados obtidos com a pesquisa como também todo o processo realizado desde
a escolha das fontes até o momento da escrita desta dissertação. Desta forma, tornouse viável a elucidação do objetivo proposto de análise do uso do cinema para fins
pedagógicos com base nas ideias escolanovistas de Armanda Álvaro Alberto.

110

6 O CINEMA EDUCATIVO NA ESCOLA REGIONAL DE MERITI

A Escola Regional de Meriti apresentou, desde sua fundação, variadas
novidades para a educação. E seus fundadores – Armanda Álvaro Alberto, Edgar
Süssekind de Mendonça e Francisco Venâncio Filho – tiveram grande influência nisso.
Sendo Venâncio Filho um dos principais nomes do cinema educativo e, juntamente
com Edgar S. de Mendonça, amigos próximos do Professor Edgar Roquette-Pinto,
não nos causa estranheza o fato do uso do cinema figurar entre as novidades
praticadas pela Escola. Nesse capítulo, vamos descrever os vestígios encontrados
sobre o cinema nos relatórios escolares, contextualizá-los e, depois, tentar
compreender se a forma como o cinema era utilizado na Escola Regional de Meriti
pode ser considerado educativo.

6.1 Os Indícios do Cinema nos Relatórios Anuais

Durante a leitura inicial dos relatórios, foi possível identificar que, nos primeiros
anos após a fundação da Escola Regional de Meriti, o uso do cinema já era registrado.
A primeira menção foi no Relatório Anual do ano de 1923, onde Armanda alude a uma
excursão de caráter instrutivo feita com os alunos ao cinema para ver o filme “No Paiz
das Amazonas”40. Nesse mesmo relatório, a diretora demonstra ainda o desejo de que
no futuro a escola venha a ter o seu próprio aparelho:

A Escola, integrada em sua funcção de centro da vida local, quer na cidade,
quer na roça, principalmente na roça, essa Escola dos nossos sonhos estáse esboçando a meus olhos... [...] Que será, então, quando tivermos o
cinema, o alto falante, os concertos populares? (ESCOLA PROLETÁRIA DE
MERITY, 1923, p. 12, grifos nossos)

40

Esse filme encontra-se disponível
em:
dMRqq4&list=PLIPzY18-6TZXR1NnT6IdkjGb9ev8C8Ds3

https://www.youtube.com/watch?v=DNc6-
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No ano de 1924, logo após a premiação da 2ª edição do Concurso Janelas
Floridas, há o relato de uma exibições do Pathé-Baby41 (ESCOLA REGIONAL DE
MERITY, 1924), um projetor de imagens lançado em Paris no ano de 1922 e
comercializado no Brasil a partir de 1923 (FOSTER, 2015).

Figura 19 – Projetor Pathé-Baby 1923.

Fonte: Google Imagens.

Mesmo quando ainda não era possível realizar sessões dentro da própria
escola, os cinemas locais eram utilizados, fosse para a realização de festivais
beneficentes em prol da escola no Cine Merity (ESCOLA REGIONAL DE MERITY,
1925) e no Cine-Olímpia (ESCOLA REGIONAL DE MERITI, 1940), ou mesmo na
União Popular Caxiense onde o professor Edgar S. de Mendonça, ministrou uma
palestra utilizando projeções em nome da Escola Regional de Meriti (ESCOLA
REGIONAL DE MERITI, 1943). O cinema também era o destino de diversas excursões
realizadas pela Escola Regional de Meriti, como comemoração pelo Dia das Crianças

41

Projetor de imagens animadas de tamanho reduzido (9.5 mm). Para mais, ver: Lia Foster, A PathéBaby no Brasil e o imaginário sobre cineamadorismo nas décadas de 1920 e 1930.
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(ESCOLA REGIONAL DE MERITI, 1928), ou durante a Conferência de Educação
(ESCOLA REGIONAL DE MERITI, 1931).
Contudo, é no ano de 1925 que acontece a primeira grande utilização do
cinema para fins instrutivos. Com a realização das Conferências Populares de
Educação Sanitária, promovidas no Cine Merity, por Belisário Penna, Savino
Gasparini e Floriano de Araujo Góes, nomes ilustres do sanitarismo brasileiro.
Intentando unir definitivamente a Escola e a comunidade, as Conferências versavam
sobre problemas de saúde que afligiam a população local em palestras
acompanhadas de filmes ilustrativos:

Tal aconteceu com as conferencias populares. Desde 1921 viviamos a pensar
nellas, sem meios de as effectuar. Interessada como está a Escola por todo
os melhoramentos locaes, logo que se installou o Cinema, faz mais ou menos
1 anno, entabolámos relações com os seus proprietários, um dos quaes é
hoje Socio Bemfeitor da Fundação. Tinhamos, portanto, a sala... e o
conferencista surgiu deante do povo merityense na figura apostolar, tão sua
conhecida, de Belisario Penna. Constou esta primeira série de 7
conferencias, acompanhadas de exhibições de filmes illustrativos:
1 - Educação sanitaria do povo - Dr. Belisario Penna
2 – Verminóses - Dr. Belisario Penna
3 – Impaludismo - Dr. Belisario Penna
4 - Syphilis - Dr. Savino Gasparini
5 - Syphilis (para homens) - Dr. Savino Gasparini
6 - Alcoolismo - Dr. Belisario Penna
7 - Tuberculose - Dr. Floriano de Araujo Góes
(ESCOLA REGIONAL DE MERITY, 1925, p. 4).

Além das Conferências Populares, o Dr. Belisário Penna também dava aulas
externas acompanhadas de projeções para os alunos da Escola Regional de Meriti,
como as citadas no Relatório de 1926:

Este anno fizeram-se 27 excursões locaes e 1 ao Museu popular de Hygiene,
do Rio. Ahi, o Dr. François Norbert, fundador do estabelecimento modelar, e
o Dr. Belisario Penna, a Amigo sempre ao nosso lado, deram aulas
acompanhadas de cinema á creançada. A visita annual ao Museu ficará
sendo obrigatoria daqui em diante (ESCOLA REGIONAL DE MERITY, 1926,
p. 5).

Após a leitura dos 33 Relatórios Anuais encontrados, percebemos que apenas
em 6 deles não há nenhuma referência a cinema, projeções ou aparelhagem
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cinematográfica, como projetores e telas de projeção. Em todos os demais 27
relatórios há ao menos uma menção. As excursões feitas ao Instituto Nacional do
Cinema Educativo (INCE), onde o professor Edgar S. de Mendonça também cumpria
a função de Técnico de Educação (ESCOLA REGIONAL DE MERITI, 1958), foram as
mais citadas, somando 14 menções, sendo a primeira em 1939:

No Rio, fizemos uma excursão ao Jardim Botânico, e diversas vezes levamos
pequenas turmas á sede do Instituto do Cinema Educativo, onde por gentileza
do Professor Roquette Pinto puderam assistir a projecção de filmes culturais
explicados pelo professor Edgar Sussekind de Mendonça (ESCOLA
REGIONAL DE MERITI,1939, p.4).

Cabe ressaltar que apesar de não estarem citadas em todos os relatórios, fica
claro que as visitas ao INCE eram constantes e, até mesmo, consideradas como
obrigatórias (ESCOLA REGIONAL DE MERITI, 1959). Além das excursões, onde
ocorria a apresentação de filmes maiores como “Os Bandeirantes”, de Humberto
Mauro42, e fitas de curta metragem (ESCOLA REGIONAL DE MERITI, 1942), ao INCE
devia-se o empréstimo das fitas utilizadas nas sessões de cinema realizadas na
própria escola.

Todos os anos nossos alunos visitam o Instituto Nacional de Cinema
Educativo [...]. Aliás, aproveitamos a referência para incluir neste
agradecimento aquele que todas as semanas ficamos a dever pelo
empréstimo dos filmes que aqui são projetados (ESCOLA REGIONAL DE
MERITI, 1950, p. 3).

As sessões de cinema dentro da Escola Regional de Meriti se iniciaram junto
com a instalação da rede elétrica, no ano de 1934: “Com a inauguração da
electricidade, em 1934, tivemos as primeiras sessões do cinema e radio na Escola”
(ESCOLA REGIONAL DE MERITI, 1937, p. 2). Como os relatórios dos anos 1932 a
1936 não foram por nós encontrados, acreditamos que a aparelhagem utilizada seja
a mencionada no relatório de 1931, sobre os planos para o ano seguinte:

42

Esse filme encontra-se disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dkAU0USHJtI
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Intensificar a acção social da Escola, reiniciando a série de conferencias
públicas, no cinema local.
Agora, os outros, os que vêm esperando e que talvez esperem mais ainda.
São dois. Installar a energia electrica, que nos dê o cinema e as projecções
fixas (temos quem nos empreste o material) e torne possível a leitura á
noite (ESCOLA REGIONAL DE MERITI, 1931, p. 6, grifos nossos).

No relatório de 1937, a diretora deixa claro que as sessões de cinema ainda
eram realizadas de modo esporádico, contudo, não explica o porquê. A constância
das sessões de cinema veio, certamente, com a chegada do aparelho próprio, em
1940: “O cinema da Escola, um cinema nosso, têmo-lo agora com um excelente
'Kodascópio', presente que nos deu o Prof. Roquette Pinto, donativo que [...]
representa honrosa simpatia pela obra de educação popular” (ESCOLA REGIONAL
DE MERITI, 1940, p. 5).
Inaugurado em 18 de janeiro de 1941, o cinema da Escola Regional de Meriti
foi considerado por Armanda Álvaro Alberto como sendo o maior acontecimento do
ano:

Geralmente, chamamos assim ao acontecimento que marca o início de nova
etapa nas atividades da Escola, ou áquele que melhor evidencia a sua ação
na sociedade local. A inauguração do cinema foi o momento marcante nos
dois sentidos. Possuimos agora um instrumento precioso para o ensino,
e um fator a mais de atração dos meritienses até nossa esfera de educação
popular, tanto que aproveitamos aquela oportunidade para instalar o recemfundado Clube de Leitura. Essa eficiente utilização do cinema, acreditamos,
vale pelo melhor agradecimento ao Prof. Roquette-Pinto (ESCOLA
REGIONAL DE MERITI, 1941, p. 2, grifos nossos).

Confirmando a crença nas qualidades do cinema para a educação, grifadas na
citação acima, a diretora afirma, no item do Relatório Anual de 1937 intitulado O
Cinema e o Rádio, que o objetivo das sessões de cinema seria o de promover a alegria
e a instrução das crianças. Consequentemente, não é para se estranhar o fato das
sessões de cinema na escola serem citadas 13 vezes no conjunto de relatórios.
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Figura 20 - Kodascópio 16mm, 1940.

Fonte: Google Imagens.

As sessões de cinema com o Kodascópio foram realizadas semanalmente para
os alunos, como registrado nos Relatórios Anuais de 1943, 1944, 1950 e 1952, além
de também haver menções a sessões efetuadas para o Círculo de Mães (ESCOLA
REGIONAL DE MERITI, 1944), junto ao Clube de Leitura da Biblioteca Euclides da
Cunha (ESCOLA REGIONAL DE MERITI, 1943) e também em conjunto com outras
entidades, como por exemplo a Coordenação Norte Americana 43 (ESCOLA
REGIONAL DE MERITI, 1944). Todavia, após 15 anos de utilização do aparelho
Kodascópio, as sessões são interrompidas pela provável quebra deste.

Não é sem melancolia que passamos a mostrar, como objeto de museu o
Kodascópio, doado pelo saudoso Prof. Roquette-Pinto. Esse cineminha vinha
funcionando para nossas crianças desde 1940. Até que envelheceu de uma

43

Gabinete de Coordenação de Assuntos Inter-Americanos (OCIAA), órgão ligado ao governo dos
Estados Unidos destinado a auxiliar na divulgação da política externa norte-americana com os países
da América Latina, durante a II Guerra Mundial, a partir da utilização do cinema. Para mais informações
ver: Érica G. D. Monteiro. Diplomacia Hollywoodiana: Estado, Indústria Cinematográfica e as Relações
Interamericanas durante a II Guerra Mundial.
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vez. Quando poderemos dar-lhe substituto, não nos é dado prever...
(ESCOLA REGIONAL DE MERITI, 1955, p.8-9).

Não se tem registro de obtenção de nenhum outro aparelho de cinema, nos
relatórios posteriores, apenas da doação de um projetor fixo para lâminas, que
pertencera a Edgar S. de Mendonça, após o seu falecimento (ESCOLA REGIONAL
DE MERITI, 1958).

6.2 O Cinema Educativo nas primeiras décadas do século XX

Além de ser um dos fundadores da Escola Regional de Meriti, Francisco
Venâncio Filho também foi um dos principais nomes do Cinema Educativo no início
do século XX. Em coautoria com Jonathas Serrano, escreveu no final dos anos 1920
o livro Cinema e Educação (1930), o qual, juntamente com o livro Cinema contra
Cinema (1931) de Joaquim Canuto Mendes de Almeida, servem de base para a
contextualização e análise das fontes escolhidas para essa pesquisa.

6.2.1 Como se realizava o Cinema Educativo?

Consideraremos como sendo Cinema Educativo, ao menos no que se refere a
esta pesquisa, somente as projeções animadas sonoras e mudas e não as projeções
fixas, por mais que concordemos com Serrano e Venâncio Filho (1930) que estas
apresentem grande importância. As projeções fixas, realizadas em aparelhos como
episcópios, diascópios e epidiascópios44, refletiam imagens sem movimento,
estáticas. As projeções animadas, ou seja, onde havia movimento, eram realizadas
em aparelhos de medida reduzida (9,5mm e 16mm) – sendo as máquinas Pathé-Baby

44

O episcópio é um aparelho utilizado para projetar objetos opacos como páginas de livros e revistas.
Já o diascópio é um projetor de objetos transparentes ou semitransparentes, como slides ou
diapositivos. O epidiascópio é uma associação do episcópio com o diascópio, sendo capaz de projetar
tanto imagens opacas como transparentes. Para mais ver: Luís Bernardo Histórias da Luz e das Cores.
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as de principal comercialização no Brasil – ou medida universal (35mm), como as
máquinas da marca Kodak (SERRANO; VENÂNCIO FILHO, 1930).
Para Serrano e Venâncio Filho (1930), as projeções deveriam ser utilizadas de
acordo com o objetivo a ser alcançado, devendo ser as projeções animadas deixadas
para os casos onde o movimento fosse fator essencial.

O cinema deve ser cinema, isto é, só ser utilizado para aquillo em que o
movimento seja factor essencial. [...] Para tudo que possa ser visto ao natural
ou em que a forma seja o ponto importante a ser apontado a projecção fixa
deve ser preferida (SERRANO; VENÂNCIO FILHO, 1930, p.67).

Todavia, fossem utilizadas projeções fixas ou animadas, sonoras ou mudas,
era de suma importância para a questão do cinema educacional que estas se
ajustassem ao meio ao qual estava sendo apresentadas, refletindo-o. Somente assim,
os autores acreditavam que as projeções se constituíssem de fato como auxiliares da
educação.
O cinema educativo, para assim de fato ser considerado, deveria, antes de mais
nada, ser elaborado a partir de uma parceria entre educadores e cineastas e nunca
ser considerado como um substituto de uma aula ministrada pelo professor.

Antes de tudo, cumpre que o cinema escolar seja adaptado á escola [...].
Effectivamente, se para organizar bem uma pellicula destinada ao ensino fôra
erro esperar grande coisa de um cineasta que não entende de pedagogia,
por outro lado é ingenuidade confiar na technica de um professor que seja
leigo em cinematographo. A conclusão pratica impõe-se irrefutavel: é mistér
que collaborem cineastas e pedagogos, cada qual contribuindo com a parte
de competencia propria em seu dominio (SERRANO; VENÂNCIO FILHO,
1930, p.134).

Serrano e Venâncio Filho (1930) se predispõem a definir os pré-requisitos
necessários a uma efetiva aplicação do cinema educacional. Escolha e aquisição do
aparelho mais adequado ou indicado para cada escola; forma de obtenção dos filmes
a serem utilizados (compra, aluguel ou produção); seleção ou adaptação dos filmes
aos programas das disciplinas ou cursos ofertados; orientação, quanto à utilização e
conservação dos aparelhos e filmes, ao profissional responsável pelo cinema na
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escola. Estas eram as questões principais as quais deveriam atentar aqueles que
desejassem utilizar o cinema na educação.
Também como recurso auxiliar nas atividades que uniam a escola e a
comunidade, como por exemplo nas reuniões dos Círculos de Pais e Professores
estimulados pela ABE, Serrano e Venâncio Filho, acreditam que o cinema educativo
era de grande valia.

Pelliculas de varias categorias concorrerão para tornar attrahentes as
reuniões periodicas dos circulos, com mais efficiencia que os discursos, as
prelecções eruditas e enfadonhas, que fazem bocejar grandes e pequenos
[...]. Noções de hygiene e puericultura, prophylaxia das molestias mais
communs, combate ao alcoolismo, [...] quanta coisa poderá ensinar discreta
e agradavelmente o cinema, desde que se escolham boas pelliculas, segundo
um plano criterioso (1930, p.90).

De acordo com Serrano e Venâncio Filho (1930) e Almeida (1931), o aparelho
que melhor se adaptava ao cinema educativo por causa do seu preço mais acessível,
facilidade de uso – inclusive em ocasiões e locais onde não havia instalações elétricas
– e transporte, além da boa possibilidade de aquisição de uma filmoteca era o PathéBaby. Os aparelhos Pathé-Baby tinham sua utilização de luz considerada mais
eficiente por permitir que se fizesse projeções de até 1m de largura, o que era
suficiente para aulas com poucos alunos.
Segundo Almeida (1931), com a introdução do cinema seria necessário alterar
os processos e métodos educativos. Enquanto educadores, Serrano e Venâncio Filho
(1930) se preocuparam em fornecer orientações básicas para a utilização do cinema
educativo, bem como algumas regras de higiene para sua aplicação. Essas regras
visavam o bem-estar e a saúde dos alunos como por exemplo: duração máxima de
acordo com a idade (20 minutos para menores de 12 anos e 30 minutos para as
demais), distância mínima de 3 a 4 metros da tela de projeção e velocidade adequada
para uma fácil observação. Quanto às instruções para o uso do cinema, os autores
deram o seguinte exemplo para a apresentação de um filme da marca De Vry.

Cada filme constitue materia para um só rolo. Não são inflammaveis e
apresentam-se em duas medidas: a universal (0m,035) e a reduzida
(0m,016). Preparados sob a direcção de especialistas, cada filme é calculado
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para uma aula commum de tres quartos de hora. Cinco minutos bastam para
a explicação preliminar. Depois o professor exhibe o filme durante uns dez a
quinze minutos. Por fim são feitas perguntas methodicas sobre o que os
alumnos viram, com a necessária discussão de cada ponto. Cada série dos
cursos da fabrica De Vry é acompanhada de opusculos explicativos, escriptos
por autoridades no assumpto. Nas primeiras paginas explica-se o modo de
preparar a lição e o fim que se tem em vista; depois ha um resumo do proprio
thema da aula; segue-se um questionário destinado a verificar o
aproveitamento dos alumnos e finalmente, no ultimo capitulo, vem a
bibliografia do assumpto, para completar o que se tiver aprendido no filme
(SERRANO; VENÂNCIO FILHO, 1930, p.26).

Apesar de estar atrelada à marca de filmes De Vry, o intuito dos autores era o
de exemplificar o modo como se esperava que as películas fossem apresentadas no
ambiente escolar, independentemente de sua marca ou fonte de aquisição.

Na

verdade, a participação do professor era considerada essencial para fornecer as
explicações prévias e concomitantes ao filme, bem como na promoção do debate
sobre o tema entre os alunos.
Almeida (1931), também concorda com a importância da fala e da intervenção
do professor durante a apresentação dos filmes educativos, porém, acredita que o
cinema se mostre superior ao descrever objetos, acontecimentos ou fenômenos, seja
de forma verbal ou escrita, por apresenta-los e representa-los melhor. De todo modo,
o autor declara que o conjunto formado pela projeção e pela lição dada por um
professor, é imprescindível para se ter realmente um cinema educativo.

6.2.2 O que era considerado como filme educativo?

Como já foi colocado no segundo capítulo desta pesquisa, para os intelectuais
estudiosos do cinema educativo no início do século XX, o cinema era capaz de educar
ou deseducar, principalmente as crianças, consideradas mais suscetíveis à sua
influência.

A força psychica do cinema é observável nas modificações psychologicas,
physiologicas e pathologicas que uma fita póde produzir no homem. Findo o
espectaculo, o espectador adquiriu um progresso intellectual, correspondente
ás novas noções das cousas que acaba de conhecer pela téla, e, dominado
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pela excitação de animo que as scenas lhe infundiram, está prompto para
seguir pela imitação a moralidade da fita (ALMEIDA, 1931, p. 147).

Ao contrário do cinema mercantil – aquele que visava somente o lucro a partir
da reprodução das fitas –, o cinema educativo servia para, de modo intencional,
aperfeiçoar a moral, o intelecto e até mesmo materialmente o indivíduo e assim,
consequentemente, a sociedade. Portanto, os filmes educativos deveriam ser tão
interessantes e expressivos quanto atrativos ao público. Somente deste modo
alcançariam suas finalidades (ALMEIDA, 1931).
Serrano e Venâncio Filho (1930) procuram ainda diferenciar o que seria
instrutivo do que seria educativo. Os filmes instrutivos apresentavam explicações
detalhadas sobre experimentos ou coisas, tinham um caráter mais técnico e menos
interessante. Os filmes educativos, além das explicações instrutivas, deveriam atrair
a atenção os espectadores, despertar a curiosidade sobre o assunto.
Os filmes educativos, portanto, deveriam explorar o máximo possível, e da
melhor maneira, os programas das disciplinas e cursos aos quais estivessem
vinculados. Os alunos seriam, assim, capazes de apreender seu conteúdo da forma
mais adequada (ALMEIDA, 1931).

6.2.3 As atividades do INCE

O Instituto Nacional de Cinema Educativo (INCE) foi o principal órgão
governamental de incentivo ao cinema educativo no Brasil. De acordo com os dados
obtidos por Fernanda Carvalhal (2008) em sua pesquisa, a documentação referente
aos filmes mais procurados, às escolas e instituições que frequentavam o local, foi
perdida. Todavia, a partir de relatos e outros estudos, conseguimos um mínimo de
informação sobre o cotidiano do Instituto.
Em 1936, quando foi criado, o INCE possuía uma filmoteca com 115 títulos –
além de mais de 400 livros e revistas especializadas. Entre produções e aquisições,
esses números aumentaram e, quando foi extinto, em 1966, o INCE contava com
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aproximadamente 2000 filmes em seu catálogo (CARVALHAL, 2008), à disposição
das entidades cadastradas.
Escolas e instituições educacionais cadastradas podiam agendar visitas para
assistir aos filmes, ou mesmo retirá-los sob empréstimo para exibição nas próprias
escolas. Além dos filmes, o INCE também disponibilizava material de projeção fixa por
causa do alto custo dos projetores de 16mm, necessários. Com relação às exibições
realizadas no auditório do INCE, Carvalhal (2008, p.63) coloca que estas eram “diárias
para professores e estudantes em seu auditório, das 9 às 11h e das 14h às 18h [...].
Duravam cerca de 5 a 40 minutos, dependendo do assunto”.
De acordo com Humberto Mauro, considerado como o principal cineasta do
INCE, para a exibição dos filmes educativos era preciso atender a algumas demandas:

Primeiro - todo filme deve ser falado. Se ele é mudo, fala o professor durante
a projeção.
Segundo - Depois de passado o filme o professor solicitará dos alunos um
resumo escrito.
Terceiro - Este resumo deve ser comentado na classe, com o fim de pôr em
relevo a precisão e as deficiências de observação de cada aluno.
E finalmente
Quarto - O filme deve ser projetado novamente, ficando a classe entregue a
si mesma (SCENA MUDA, v.23, n.12, 1944, p.25).

Todos os filmes e diafilmes45 disponibilizados pelo INCE, para exibição, cópia
ou empréstimo, eram complementados por um folheto que trazia as informações e
explicações sobre o conteúdo do filme. Esse folheto era para o uso e estudo exclusivo
do professor e, não deveria ser lido para os alunos (CARVALHAL, 2008).

6.3 A relação da Escola Regional de Meriti com o Cinema

Após detalharmos os indícios dos variados usos do cinema na Escola Regional
de Meriti e aclararmos a forma como os intelectuais de referência sobre Cinema e

O diafilme “é um pedaço de filme com, sei lá, 40, 60 fotogramas, que é projetado em uma máquina
de slides. O professor recebe um livreto com toda orientação” (CARVALHAL, 2008, p.276).
45
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Educação do início do século XX entendiam que o cinema deveria ser usado para ser
considerado de fato educativo, apresentamos o que pôde ser observado e averiguado.

6.3.1 Sobre as projeções e excursões aos cinemas

Após a leitura dos relatórios e da bibliografia sobre cinema educativo, não
podemos afirmar que a exibição do Pathé-Baby, mencionada no relatório escolar de
1924, tenha sido a única realizada na Escola Regional de Meriti. Nem mesmo foi por
nós encontrado qualquer menção ao tema do filme apresentado, portanto, não é
possível categorizá-lo como sendo uma atividade relacionada ao cinema educativo,
mesmo que tenha sido utilizado o aparelho considerado o mais adequado para o
cinema educativo.
Com relação às excursões deitas a salas de cinema, mencionadas nos
relatórios dos anos 1923, 1928 e 1931, a interpretação torna-se mais clara. No ano de
1923, Armanda Álvaro Alberto, enquanto diretora da Escola Regional de Meriti, leva
um grupo de alunos ao cinema para ver o filme intitulado “No Paiz das Amazonas”.
Figura 21 - Cena do filme "No Paiz das Amazonas".

Fonte: Google Imagens
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Contando com 129 minutos de duração, o longa-metragem é classificado como
documentário e foi produzido por Joaquim Gonçalves de Araújo e dirigido por Silvino
Santos. O filme é todo em preto e branco e apresenta legendas explicativas em toda
sua extensão, além de ser acompanhado por músicas instrumentais. Foi produzido
para exibição na Exposição do Centenário da Independência, ocorrido em 1922, na
qual ganhou o primeiro prêmio, e mostra uma viagem por Manaus, os lagos
amazônicos do Rio Amazonas, indo a Parintins e depois subindo o Rio Branco, além
da estrada Madeira-Mamoré, a pesca, a rotina dos seringueiros, dos sertanejos e dos
índios da região, entre outros (SILVA NETO, 2002).
O filme “No Paiz das Amazonas” enquadra-se no que Serrano e Venâncio Filho
(1930) consideram o bom cinema, aquele que valoriza a nação, ligando as regiões,
de acordo com o ideário da época. Portanto, o filme citado pode ser considerado como
educativo, mesmo que não tenha sido relatada nenhuma intervenção pedagógica
junto a ele.
Com relação à menção feita no relatório de 1931, não há dúvidas. Armanda
Álvaro Alberto, como integrante da ABE, não podia deixar de comparecer à IV
Conferência de Educação, realizada pela entidade no Rio de Janeiro. Em vista disso,
parece certo inferir que aproveitou a oportunidade para levar um grupo de alunos.
Segundo mencionado no relatório, os alunos da Escola Regional de Meriti visitaram a
exposição pedagógica que lá havia e também assistiram a uma exibição de cinema
educativo.
Somente sobre a excursão ao cinema em comemoração ao Dia das Crianças,
citado no relatório do ano de 1928, é que não se pode afirmar nada, visto que não há
mais nenhum dado auxiliar.

6.3.2 Sobre as aulas, palestras e conferências com utilização do cinema

Não podemos afirmar que as projeções utilizadas durante a Conferência de
Educação Sanitária, mencionadas no relatório do ano de 1925, sejam fixas ou
animadas. Nem tampouco a palestra feita por Edgar Süssekind de Mendonça, citada
no relatório de 1943. Todavia, em ambos os casos é declarado o uso de filmes
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ilustrados para o acompanhamento destas palestras. Sabendo ainda que Edgar
ocupava o cargo de Técnico em Educação no INCE, é possível afirmar que fossem
filmes animados ou diafilmes, sua utilização estaria de acordo com os procedimentos
do cinema educativo.

Figura 22 - Panfleto anunciando a Conferência Popular.

Fonte: PROEDES-UFRJ

Essa afirmação toma mais força ao verificarmos que, ao se referir às aulas
dadas no Museu Popular de Hygiene por Belisário Pena, no relatório de 1926,
Armanda faz o uso claro da palavra cinema. Como o sanitarista também foi o principal
responsável pelas Conferências realizadas no ano de 1925, parece certo assegurar
que em ambos os casos foi utilizado o cinema de forma educativa.

6.3.3 Sobre as visitas ao INCE

Pela estreita ligação existente entre Armanda Álvaro Alberto, Edgar Süssekind
de Mendonça e Francisco Venâncio Filho, fundadores da Escola Regional de Meriti,
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com Edgar Roquette-Pinto, primeiro diretor do Instituto Nacional de Cinema Educativo
e colaborador da escola desde sua inauguração, é permitido a nós afirmar que havia
uma boa relação entre as duas instituições. Tanto é que, a maioria das menções ao
cinema encontrados se refere ao INCE.
A primeira delas, no relatório de 1939, destaca diversas excursões com
“pequenas turmas á sede do Instituto do Cinema Educativo, onde por gentileza do
Professor Roquette Pinto puderam assistir a projecção de filmes culturais explicados
pelo professor Edgar Sussekind de Mendonça" (ESCOLA REGIONAL DE MERITI,
1939, p.4). Cabe ressaltar aqui que a não menção ao INCE entre os anos de 1936
(quando o Instituto começou a funcionar) a 1938, provavelmente se deve ao fato das
prisões de Edgar e Armanda, nos anos de 1936 e 1937 respectivamente.
Ainda assim, fica evidenciado pela citação que, durante as visitas, os alunos
assistiam a exibições de filmes educativos com a intervenção de professores como
era proposto por Serrano e Venâncio Filho (1930) e Almeida (1931). Um desses filmes
– o único nomeado nos relatórios encontrados – é o filme “Os Bandeirantes”.

Figura 23 – Cena do Filme “Os Bandeirantes.

Fonte: Google Imagens
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Filme em preto e branco e sonorizado, produzido pelo INCE no ano de 1940,
“Os Bandeirantes” apresenta menos de 40 minutos de duração, texto de RoquettePinto e direção de Humberto Mauro. O argumento do filme foi desenvolvido com base
em documentos provenientes do Museu Nacional e da Comissão Rondon (SILVA
NETO, 2002) e se divide em representações da Fundação de São Paulo, da vida do
padre José de Anchieta, o Ciclo do Desbravamento e o Ciclo do Ouro e das Pedras,
através de encenações e ilustrações.
Além das visitas ao Instituto, a Escola Regional de Meriti se fazia valer dos
empréstimos de filmes educativos existentes na filmoteca do INCE, como evidenciado
pelo relatório de 1950. Ainda que não tenhamos conseguido obter nenhuma
informação sobre os títulos solicitados pela escola, podemos atestar que todos
tenham sido filmes educativos, dado que não havia outros gêneros de filme na
filmoteca do Instituto.

Figura 24 - Excursão da Escola Regional de Meriti ao INCE, em junho de 1955.

Fonte: PROEDES-UFRJ
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6.3.4 Sobre o cinema da Escola Regional de Meriti

Apesar de ser um desejo expresso desde o início – a primeira menção a ter um
cinema foi registrada no Relatório de 1923 –, o aparelho próprio só foi conseguido
com a doação de um Kodascópio por parte do Professor Roquette-Pinto, no final do
ano de 1940. Apontado como o maior acontecimento do ano de 1941, a inauguração
do cinema no ambiente escolar foi comemorada por Armanda, que o considerava, um
valioso recurso para o processo de ensino-aprendizagem.
As sessões de cinema eram realizadas semanalmente, como parte das
atividades complementares e, de acordo com o informado nos relatórios ficavam a
cargo de professoras específicas. Como não há registro de nenhum filme ou filmoteca
nos acervos referentes à escola, parece correto afirmar que os filmes exibidos eram
somente as cópias emprestadas pelo INCE. Visto que as visitas ao Instituto eram
frequentes e a relação entre os membros da escola e da referida instituição era
estreita, é bastante plausível a hipótese que a exibição das fitas seguisse os
procedimentos indicados pelo INCE.
Além das sessões semanais para as turmas, no Relatório de 1943 estão citadas
exibições semanais também para o Clube de Leitura e para o Círculo de Mães, cujos
encontros eram realizados aos sábados. Sendo assim, percebe-se que as
recomendações de Serrano e Venâncio Filho (1930), foram mais uma vez atendidas
no que se referem às várias utilizações possíveis para o cinema educativo.
Com relação às sessões realizadas entre os anos de 1934 a 1940,
respectivamente instalação da eletricidade na Escola e doação do aparelho de cinema
por Roquette-Pinto, não há informações suficientes para assegurar se eram projeções
fixas ou animadas, nem sobre quais temas se tratavam. Os únicos indícios que podem
levá-los a ser considerados como exemplos do cinema educativo são o fato do
Professor Edgar S. de Mendonça ser indicado como um dos responsáveis pelas
sessões e a diretora declarar que o cinema seria usado para “alegrar e instruir” os
alunos (ESCOLA REGIONAL DE MERITI, 1937).
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao iniciarmos nossa pesquisa, tínhamos o intuito de compreender se o cinema
era utilizado nessa unidade escolar para fins pedagógicos, durante o período em que
Armanda Álvaro Alberto permaneceu à frente da direção da Escola Regional de Meriti
– de 1921 a 1964. Para alcançarmos esse objetivo, mais do que encontrar nos
Relatórios Anuais, nossa principal fonte documental de pesquisa, registros de
excursões feitas ao cinema local e ao Instituto Nacional de Cinema Educativo (INCE),
ou mesmo de exibição de filmes no próprio ambiente escolar, era necessário perceber
se a sua utilização se enquadrava no que os educadores escolanovistas
consideravam como sendo cinema educativo. Primeiramente, portanto, foi preciso
verificar o que os integrantes do Movimento da Escola Nova consideravam como
educativo com relação ao cinema, bem como entender o modo como consideravam
as tecnologias que surgiam como novidades no início do século XX.
Desse modo, constatamos que Francisco Venâncio Filho, um dos fundadores
da Escola Regional de Meriti e um dos principais colaboradores da instituição, também
foi um dos nomes mais importantes no que dizia respeito ao cinema educativo, nas
primeiras décadas do século XX. Seu livro Cinema e Educação, escrito em parceria
com Jonathas Serrano, ainda hoje é considerado como fundamental para os estudos
do tema. Além disso, a própria participação de Armanda Álvaro Alberto na Comissão
de Censura Cinematográfica do Ministério da Educação e Saúde, das atribuições de
Edgar Süssekind de Mendonça como Técnico em Educação no INCE, e da
proximidade existente com o professor Edgar Roquette-Pinto, primeiro diretor do
referido Instituto, nos permite afirmar que a compreensão feita por eles sobre o uso
do cinema, estava dentro do que era considerado pelo movimento escolanovista como
cinema educativo.
Fernando de Azevedo, redator do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova,
deixou claro em sua reforma educacional, que o cinema deveria ser utilizado, nas
escolas, apenas como um instrumento auxiliar do ensino, para divulgar e demonstrar
saberes e cujo objetivo seria o de facilitar a ação do professor, sem nunca substituí-lo
(FRANCO, 2004). Para os escolanovistas, o cinema seria uma maneira de dar novo
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sentido aos conhecimentos que fossem trabalhados pelos professores, não apenas
uma maneira de ilustrar as aulas ou de passar o tempo.
Envolvidos pelo desejo de modernidade que dominava o país durante o período
da Primeira República, o cinema fazia parte de uma ação que propunha a utilização
das novas tecnologias de comunicação em atividades de educação, propaganda e
para fins políticos. Sendo assim, o cinema se apresentava como um importante meio
para que os alunos pudessem exercer uma das principais atividades da pedagogia
escolanovista: a observação. Com o cinema, era possível observar outras culturas,
paisagens e lugares, além de conseguirem visualizar acontecimentos passados que
porventura fossem encenados ou procedimentos e experimentos que não pudessem,
de algum modo, serem realizados no ambiente escolar.
Contudo, por acreditarem que o cinema tinha o poder de influenciar os
pensamentos, instintos e as ações, principalmente, de crianças e jovens, tornou-se
fundamental a definição do que deveria ser considerado como educativo ou não. O
cinema educativo era aquele capaz de suscitar atitudes positivas, que estivessem
dentro dos princípios da ética e da moral pretendidos em uma sociedade
desenvolvida. Além de influenciar a moral das crianças, o bom cinema seria, também,
aquele capaz de promover o nacionalismo, através da promoção e disseminação de
aspectos da cultura, geografia e história do pais, propiciando que estas fossem, de
certo modo, absorvidas e percebidas pela população, até mesmo pelas pessoas
analfabetas.
Se, atualmente, classificamos as perspectivas de utilização das tecnologias na
educação como sendo otimistas, pessimistas ou críticas, entre as décadas de 1920 e
1930 não havia essa distinção. Todavia, podemos considerar que os escolanovistas
apresentavam, de um modo geral, uma visão mais otimista, porém, em alguns
momentos também expressavam similaridade com as visões pessimista e,
principalmente, com a visão crítica.
A partir da pesquisa bibliográfica, podemos assumir que os escolanovistas viam
as novas tecnologias, como o cinema, de uma forma positiva, como recursos que
auxiliariam o processo de ensino-aprendizagem e disseminariam a cultura,
promovendo o avanço da sociedade, tal qual defendem hoje os tecnófilos (RUDIGER,

130

2013). Porém, apesar de identificar o cinema como um recurso, os escolanovistas não
caracterizavam essa tecnologia como uma solução para os problemas da educação.
Sob a concepção do solucionismo tecnológico (SELWYN, 2014), as tecnologias
seriam fundamentais para esclarecer e resolver os problemas enfrentados pela e na
educação, invalidando ou deixando em segundo plano o papel do professor e das
políticas educacionais. Outra significação apresentada para as tecnologias, nesta
concepção, é a da tecnologia como sendo uma ferramenta capaz de consertar os
problemas educacionais (FERREIRA; LEMGRUBER, 2018).
Apesar da visão positiva, os escolanovistas não compreendiam as tecnologias
como meios de solucionar ou consertar os problemas que percebiam na educação.
De acordo com eles, as tecnologias – principalmente no que se refere a esta pesquisa,
o cinema – eram um meio auxiliar do professor, no processo de ensino-aprendizagem.
Para os escolanovistas, a atuação do professor seria primordial e serviria de base
para a utilização das tecnologias.
Os escolanovistas também exibiam, de certo modo, alguma semelhança com
os tecnófobos, ao advertir a respeito da influência do cinema. Apresentando o
potencial necessário para civilizar e desenvolver as pessoas e, consequentemente, a
sociedade, os filmes também produziriam má influência, dependendo do assunto
abordado. Dessa maneira, intelectuais ligados ao cinema, principalmente aqueles que
integravam o movimento da Escola Nova, acreditaram ser indispensável que os filmes
– a serem exibidos nas escolas ou salas de cinema – fossem classificados e, até
mesmo, proibidos de acordo com uma Comissão de Censura.
Ao categorizarem os filmes em bons ou maus, educativos ou deseducativos, os
escolanovistas admitiam que eles apresentavam as opiniões, crenças e ideais de
quem as produzia. Portanto, assim como os atuais críticos, entendiam que as
tecnologias não são neutras, transmitem valores e demonstram a intencionalidade de
quem as produziu. Igualmente, os escolanovistas apresentavam o que é considerado
um posicionamento crítico frente às tecnologias. Verificavam os aspectos positivos e
negativos que possuíam, de modo imparcial e construtivo, demonstrando sua
ambivalência, do mesmo modo que os cibercríticos.
É importante ressaltar que esta pesquisa não alcançou todos os tópicos de
estudo possíveis sobre o tema cinema educativo, e nem mesmo sobre a relação de
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Armanda Álvaro Alberto com o cinema. Por exemplo, as informações analisadas,
obtidas a partir do recorte documental escolhido, os Relatórios Anuais, não
apresentam as opiniões da educadora enquanto membro da Comissão de Censura
Cinematográfica, grupo que, entre suas atribuições, determinava qual filme seria ou
não considerado educativo, o que indicaria outro enfoque de pesquisa.
Do mesmo modo, é pertinente destacar que os Relatórios Anuais trazem
variadas informações sobre o cotidiano da Escola Regional de Meriti, que não fizeram
parte dos elementos pesquisados neste trabalho, porém, podem vir a contribuir para
estudos futuros sobre a prática pedagógica escolanovista. Percebe-se, desta forma,
que ainda existem muitas lacunas a serem preenchidas, seja com relação à própria
educadora, ou sobre a Instituição que dirigia, seu cotidiano, suas práticas, seus
pioneirismos.
Esta pesquisa, buscando por novos enfoques de uma trajetória quase
centenária, veio contar uma parte da história da Escola Regional de Meriti. Uma
história, como tantas outras, esquecida, todavia, bastante atual. O uso sistemático do
cinema na escola, com objetivos realmente pedagógicos e não apenas para
divertimento e distração dos alunos, ainda não é uma constante nos dias atuais
quando as tecnologias se encontram bastante avançadas. Mas eram uma realidade
para os alunos daquela escola.
Portanto, ao revisitarmos a história de Armanda Álvaro Alberto e da Escola
Regional de Meriti, pesquisando o uso do cinema na instituição, os ideais e
concepções da educadora, buscamos articular o passado e o presente e, quem sabe,
trilhar novos caminhos no futuro.
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ANEXO

Os Trinta pontos da Escola Nova, descritos por Adolphe Ferrière, no prefácio de
“Une École Nouvelle em Belgique” (1915).

Os Caracteres Gerais das “Escolas Novas”

A) QUANTO À ORGANIZAÇÃO GERAL:
1. A Escola Nova é um laboratório de pedagogia prática. Procura desempenhar o
papel explorador ou iniciador das escolas oficiais, mantendo-se ao corrente da
psicologia moderna, a respeito dos meios que se utilize, e das necessidades
modernas da vida espiritual e material.
2. A Escola Nova é um internato, porque só o influxo total do meio em que se move a
criança, permite realizar uma educação eficaz. Isso não significa que preconize o
sistema de internato como ideal, que se deva aplicar sempre, e por toda parte. O
influxo natural da família, quando sadio, deve preferir-se ao melhor dos internatos.
3. A Escola Nova está situada no campo, porque este constitui o meio natural da
criança. O influxo da natureza, as possibilidades que oferece para empreendimentos
simples, os trabalhos rurais que permite realizar, representam o melhor auxílio à
cultura física moral. Para progresso intelectual e artístico, é desejável, porém, que
fique próxima a uma cidade.
4. A Escola Nova agrupa seus alunos em casas separadas, vivendo cada grupo, de
dez a quinze alunos, sob a direção material e moral de um educador, secundado por
sua mulher ou uma colaboradora. É preciso que os alunos não sejam privados do
influxo feminino adulto, nem da atmosfera familiar, que os internatos-caserna não
podem proporcionar.
5. A co-educação dos sexos, praticada nos internatos, até o fim dos estudos, tem dado
quando aplicado em condições materiais e espirituais favoráveis, resultados morais e
intelectuais surpreendentes.
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6. A Escola Nova organiza trabalhos manuais para todos os alunos, durante uma hora
e meia, ao menos, por dia; de duas a quatro, trabalhos obrigatórios que tenham um
objetivo educativo e de utilidade individual ou coletiva, mais que profissional.
7. Entre os trabalhos manuais, o de marcenaria ocupa o primeiro lugar, porque
desenvolve a habilidade e a firmeza manuais, o sentido da observação exata, a
sinceridade e o governo de si mesmo. A jardinagem e a criação de pequenos animais
entram na categoria das atividades ancestrais que toda criança ama, e deveria ter
ocasião de exercitar.
8. Ao lado dos trabalhos regulados, concede-se tempo para trabalhos livres, que
desenvolvem o gosto da criança e lhe despertam o espírito inventivo.
9. A cultura do corpo será assegurada tanto pela ginástica natural, como pelos jogos
e desportos.
10. As excursões, a pé ou de bicicleta, com acampamento em tendas de campanha e
refeições preparadas pelos próprios alunos, desempenham um papel importante na
Escola Nova. Tais excursões adrede preparadas, coadjuvam o ensino.

B) QUANTO À FORMAÇÃO INTELECTUAL:
11. Em matéria de educação intelectual, a Escola Nova procura abrir o espírito por
uma cultura geral da capacidade de julgar, mais que por acumulação de
conhecimentos memorizados. O espírito crítico nasce da aplicação do método
científico; observação, hipótese, verificação, lei.
12. A cultura geral se duplica com uma especialização espontânea, desde o primeiro
momento; cultura dos gostos preponderantes de cada menino, depois sistematizada,
desenvolvendo os interesses dos adolescentes num sentido profissional.
13. O ensino será baseado sobre os fatos e a experiência. A aquisição dos
conhecimentos resulta de observações pessoais, visitas a fábricas, prática de trabalho
manual, etc., só em sua falta, da observação de outros, recolhida através dos livros.
A teoria vem sempre depois da prática, nunca a precede.
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14. A Escola Nova está, pois, baseada na atividade pessoal da criança. Isto supõe a
mais estreita associação possível do estudo intelectual com o desenho e os trabalhos
manuais mais diversos.
15. O ensino está baseado em geral sobre os interesses espontâneos da criança: de
quatro a seis anos, idade dos interesses disseminados ou idade do jogo; de sete a
nove anos, idade dos interesses adstritos aos objetos imediatos; de dez a doze anos,
idade dos interesses empíricos; dos dezesseis aos dezoito anos, idade dos interesses
abstratos complexos, psicológicos, sociais e filosóficos.
16. O trabalho individual do aluno consiste numa investigação, seja nos fatos, seja
nos livros, ou jornais, etc. É uma classificação segundo um quadro lógico adaptado à
sua idade, de documentos de todas as classes, assim como de trabalhos pessoais, e
de preparação de relatórios para a classe.
17. O trabalho coletivo consiste numa troca, ordenação ou elaboração lógica comum,
dos documentos individualmente reunidos.
18. Na Escola Nova, o ensino propriamente dito será limitado à manhã, em geral, das
oito ao meio-dia; à tarde, dar-se-á expansão a iniciativas individuais
19. Estudam-se poucas matérias por dia: uma ou duas, somente. A variedade nasce
não das matérias tratadas, mas da maneira de tratar as matérias, pondo-se em jogo,
sucessivamente, os diferentes modos de atividade.
20. Estudam-se poucas matérias por mês ou por trimestre.

C) QUANTO À FORMAÇÃO MORAL:
21. A educação moral, como a intelectual, deve exercitar-se não de fora para dentro,
por autoridade imposta, mas de dentro para fora, pela experiência e prática gradual
do sentido crítico e da liberdade. Baseando-se nesse princípio, algumas Escolas
Novas têm aplicado o sistema da república escolar. Uma assembléia geral, formada
pelo diretor, professores e alunos e, às vezes, por pessoal alheio, constitui a direção
efetiva da escola. O código de leis será organizado por ela.
22. Na falta desse sistema democrático integral, a maior parte das Escolas Novas temse constituído em monarquias constitucionais; os alunos procedem à eleição de

146

chefes ou prefeitos, que têm responsabilidade definida em estatutos que também
organizam.
23. As recompensas ou sanções positivas consistem em proporcionar aos espíritos
criadores ocasiões de aumentar a sua potência de criação. Desenvolve-se, assim, um
largo espírito de iniciativa.
24. Os castigos ou sanções negativas estão em relação direta com a falta cometida,
quer dizer, tendem a pôr a criança em condições de melhor alcançar o fim julgado
bom.
25. A emulação se dá, especialmente, pela comparação feita pelo educando, entre o
seu trabalho presente e o seu trabalho passado, e não exclusivamente pela
comparação do seu trabalho com o de seus camaradas.
26. A Escola Nova deve ser um ambiente belo, como desejava Ellen Key. A ordem e
a higiene são as primeiras condições, o ponto de partida.
27. A música coletiva, canto coral ou orquestra, oferece um influxo profundo e
purificador entre os educandos.
28. A educação da consciência moral consiste, principalmente, nas crianças, em
narrações que provoquem reações espontâneas, verdadeiros juízos de valor que, pela
repetição se acentuam e acabam por ligar-se em estrutura definida.
29. A educação da razão prática consiste, principalmente entre os adolescentes, em
reflexões e estudos que se refiram de modo especial à lei natural do progresso
individual e social. A maior parte das Escolas Novas observam uma atitude religiosa
não sectária, que acompanha a tolerância, em face dos diversos ideais, desde que
encarne um esforço que vise o desenvolvimento espiritual do homem.
30. A Escola Nova, em cada criança, deve preparar não só o futuro cidadão capaz de
preencher seus deveres para com a pátria, mas também para com a humanidade.

In: LOURENÇO FILHO, M. B. Introdução ao Estudo da Escola Nova. 12ª ed. São
Paulo: Melhoramentos, 1978. p.163-165.

