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RESUMO 

 

Este trabalho é o resultado da pesquisa realizada sobre a prática educacional elaborada e 

aplicada pelos anarquistas no Brasil, durante as primeiras três décadas do século XX. Busca 

retratar o surgimento e quais foram as práticas educacionais da Escola Moderna no Brasil – 

proposta pedagógica de instrução iniciada pelos anarquistas no século XIX e aprimorada com 

as transformações da realidade social no século XX, tendo como principal elaborador Francisco 

Ferrer y Guardia. Dessa forma, objetivamos investigar as práticas pedagógicas dos anarquistas 

no Brasil, como, também, identificar e analisar quais relações são possíveis traçar entre as 

propostas pedagógicas dos anarquistas e as diretrizes políticas para a educação brasileira, que 

surgiram com as Constituições de 1934 e foram ampliadas em 1937. O desenvolvimento das 

ações anarquistas no Brasil, assim como em outros continentes, enfrentou paralelamente o 

desenvolvimento das forças repressivas e de vigilantismo – levando à deportação, prisão e 

confinamento dos anarquistas que se organizavam em terras brasileiras. Nessas primeiras três 

décadas de construção do vetor social, da instrução integral racionalista ao sindicalismo 

revolucionário, foi possível registrar a persistência e resistência dos anarquistas no Brasil. É 

inegável o importante papel deixado pelos anarquistas dessa época, com a organização dos 

primeiros sindicatos e com a criação de escolas e espaços destinados exclusivamente para o 

letramento e para a difusão de conhecimentos científicos. Concomitantemente, surgem novas 

diretrizes educacionais formalizadas pelo Estado através da Constituição de 1934 e sua 

reformulação em 1937. As novas leis educacionais mantiveram nas “mãos” do Estado e da 

classe opressora, as diretrizes ideológicas para uma educação conservadora, técnica e não 

emancipatória. Compreendemos que a importância deste trabalho se justifica na medida em que 

contribui para repensarmos as estruturas de dominação e controle aprimoradas através das 

políticas educacionais estatais; também, contribuir para que haja uma reflexão sobre outras 

formas de organização e construção didática e pedagógica, além das clássicas já validadas pela 

academia e, logicamente, pelo Estado. Através de pesquisa qualitativa, de materiais teóricos e 

documentos históricos, foi possível visualizar “apropriações” de eixos educacionais dos 

anarquistas pelo Estado. Essas “apropriações” aparecem claramente em concomitância com as 

perseguições, deportações e fechamento das instituições e demais espaços utilizados pelos 

anarquistas para a difusão da pedagogia racionalista, da instrução integral libertária e 

revolucionária. 

Palavras-chave: Instrução Integral. Escola Moderna Racionalista. Vetor Social. Sindicalismo 

Revolucionário. Anarquismo no Brasil. 



ABSTRACT 

This work is the result of research conducted on the educational practice developed and applied 

by the anarchists in Brazil during the first three decades of the twentieth century. The search 

seek to portray the beginning and what were the educational practices of the Modern School in 

Brazil - pedagogical proposal instruction initiated by anarchists in the nineteenth century and 

enhanced with the transformation of social reality in the twentieth century, the main developer 

of Francisco Ferrer y Guardia. Thus, we aimed to investigate the pedagogical practices of 

anarchists in Brazil, but also identify and analyze which relationships are possible to trace 

between the educational proposals of the anarchists and the policy guidelines for brazilian 

education, which emerged with the Constitutions of 1934 and were expanded in 1937. The 

development of anarchist actions in Brazil, as well as on other continents, faced parallel 

development of repressive and vigilantism forces - leading to deportation, imprisonment and 

confinement of the anarchists who were organized in Brazilian lands. 

In these three first decades of building the social vector, from the rationalist integral education 

to revolutionary syndicalism, it was possible to record the persistence and strength of anarchists 

in Brazil. It is undeniable the importance of the heritage left by the anarchists of that time, with 

the organization of the first unions and the creation of schools and spaces designed exclusively 

for literacy and the dissemination of scientific knowledge. Concomitantly, there are new 

educational guidelines formalized by the state through the Constitution of 1934 and its 

reformulation in 1937. The new education laws kept the "hands" of the state and the oppressing 

class, ideological guidelines for a conservative education, technical and not emancipatory. We 

understand that the importance of this work is justified by the contribution to rethink the 

structures of domination and control improved through state educational policies; also 

contribute to a reflection in other forms of organization and didactic and pedagogical 

construction, further the classics already validated by the academy and, of course, by the state. 

Through qualitative research, theoretical materials and historical documents, it was possible to 

view the "appropriation" of educational centers of the anarchist state. These "appropriations" 

clearly appear to coincide with the persecutions, deportations and closing of institutions and 

other spaces used by anarchists to the spread of rationalist pedagogy, libertarian and 

revolutionary integral education. 

Keywords: Integral Education. Modern Rationalist School. Social vector. Revolutionary 

Syndicalism. Anarchism in Brazil. 
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Introdução 

No Brasil, A Escola Moderna ou Racionalista teve como influência a experiência 

aplicada por Francisco Ferrer y Guardia com a Escola Moderna de Barcelona (CALSAVARA, 

2002). A experiência da Escola Moderna incorporou o objetivo da Instrução Integral, de 

Mikhail Bakunin, que propõe a formação conjunta do intelecto e do manual, o adquirido da 

teoria e a obra da prática (BAKUNIN, 2003). Surge durante os primeiros anos da década de 

1910, desenvolvendo-se por outras regiões que estavam se formando industrialmente, chegando 

ao fim nos finais da década de 1920. Os fundadores da Escola Moderna no Brasil foram Adelino 

Pinho e João Penteado, diretores da Escola Moderna no Braz e Belenzinho. Apresentava como 

fins e objetivos principais: libertar a criança do progressivo envenenamento moral que lhe é 

transmitido através da educação religiosa ou do governo; desenvolver a formação do caráter 

junto à inteligência, apoiando toda a concepção sobre o valor da solidariedade; possibilitar que 

o professor trabalhe com autonomia e dinamismo, não escondendo verdades científicas e não 

falseando a história. 

Com a Era Vargas, entre os anos 1930-1945, o anarquismo perde certa visibilidade 

social. Ele perde seu vetor social, constituído, naquela época, pelos sindicatos com concepção 

ideológica do sindicalismo revolucionário e que impulsionaram várias transformações sociais 

entre os trabalhadores. Alexandre Samis contextualiza essa perda do vetor social para os 

anarquistas com as seguintes palavras:  

 

Em 1933, após a revolução de 1930 e a de 1932, no estado de São Paulo, a repressão 

aumentaria bastante. Os anarquistas, buscando a manutenção da vigência de suas 

teses, iriam fundar um Comitê Antifascista, tendo como bases organizativas a FOSP 

(Federação Operária de São Paulo), fornecendo a expressão classista; o Centro de 

Cultura Social, como referência ideológica, e os jornais A Plebe e A Lanterna, como 

veículos públicos do grande projeto. [...]. Os sindicatos independentes do Estado, após 

1934, passaram a ter ainda maiores problemas. O governo determinava que os 

trabalhadores, para auferirem os benefícios da nova legislação, tinham de se filiar aos 

sindicatos oficiais. Situação que levou os trotskistas da União dos Trabalhadores 

Gráficos a pedirem a inclusão deste sindicato na lista das entidades vinculadas ao 

Ministério do Trabalho. Situação que mereceu severas críticas dos anarquistas que, 

no 1° de maio, tentavam reerguer a velha COB (Confederação Operária Brasileira), 

independente e revolucionária. (SAMIS, 2004; pg. 174-175) 
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Durante esse período histórico, surgem as duas constituições que serão estudadas: a de 1934 e 

de 1937; com foco nos artigos sobre Educação e Cultura nelas elaborados. 

Essa contextualização teórico-histórica é um pouco do caminho percorrido com a 

pesquisa. Compreende-se que, dentre o processo das lutas sociais, com grande participação dos 

anarquistas, as práticas pedagógicas libertárias eram aplicadas onde estavam inseridos os 

libertários. Contra suas posturas revolucionárias, surgiram leis que tinham como propósito, 

além da criminalização, também o bloqueio do desenvolvimento revolucionário que explodia 

nas primeiras três décadas do século XX. Leis que prenderam, nas “mãos” do Estado e dos 

grupos a ele alinhados, as diretrizes ideológicas para uma educação conservadora, técnica e não 

emancipatória – totalmente ao contrário do proposto com as Escolas Modernas que aqui 

existiram. 

Nesse sentido, objetivamos retratar o surgimento e quais foram as práticas educacionais 

da Escola Moderna no Brasil, no início do século XX; identificar e analisar as práticas 

realizadas pelas escolas e tentar compreender quais as relações de suas propostas libertárias 

para a educação com as diretrizes políticas que surgem com as Constituições de 1934 e 1937. 

 

Para tanto, realizamos uma pesquisa qualitativa com perspectiva da sociologia da 

educação, com a leitura de teóricos que abordaram sobre a temática e de documentos históricos 

como: jornais anarquistas do período de existência da Escola Moderna de quando surgiu a 

Escola Moderna no Brasil. Para compreender o contexto político do período, utilizamos 

pesquisa qualitativa através da ciência política, para embasar os estudos das leis educacionais 

que surgiram durante o período Varguista. 

Para Bakunin, “a instrução deve ser igual em todos os graus para todos; por conseguinte, 

deve ser integral, quer dizer, deve preparar as crianças de ambos os sexos tanto para a vida 

intelectual como a vida do trabalho, visando a que todos possam chegar a ser pessoas 

completas” (BAKUNIN, 2003; pg. 78). Caminhando junto com a ciência, ele completa: “na 

instrução integral, ao lado do ensino científico ou teórico, deve haver necessariamente o ensino 

industrial ou prático. Só assim se forma o homem completo: o trabalhador que compreende e 

sabe. ” (Idem; pg. 81). Ferrer y Guardia tomou como base a Instrução Integral de Bakunin para 

construir a Escola Moderna Racionalista, na qual suprimindo do ponto de vista educativo: 

disciplina, programa, hierarquia –disciplina, programa e hierarquia de acordo à concepção 



 

12 

 

burguesa das classes dominantes – as três iniquidades da regulamentação escolar, das quais 

decorrem todas as iniquidades sociais; [...]. Nosso ensino será integral, racional, misto e 

libertário (SAFÓN, 2003, pg.51-52). 

É através dos eixos integral, racional, misto e libertário, que os pressupostos 

norteadores da Escola Moderna – iniciada por Ferrer y Guardia – foram sendo estruturados e 

aprimorados em terras brasileiras. Sempre em interação com as reais necessidades postas pelo 

operariado e pela população oprimida do século passado; sempre na busca de uma construção 

pedagógica horizontal e emancipatória para a classe trabalhadora, indo da instrução (a 

alfabetização, letramento) à educação (consciência moral, sendo essa moralidade composta de 

solidariedade, fraternidade, consciência de classe e conhecimento da ciência para a 

emancipação). 

 O trabalho foi estruturado em 4 capítulos centrais e anexo de imagens. O primeiro 

capítulo, “Notas sobre a ‘História das Ideias Pedagógicas’: a negligência da histórica teoria 

pedagógica anarquista pela Universidade”, apresenta o desenvolvimento de um fichamento 

crítico sobre o livro de Moacir Gadotti (1999); e, como complemento, expõe-se uma parte da 

vasta produção teórica dos anarquistas sobre a instrução e a educação, metodologia pedagógica. 

O segundo capítulo, “O Vetor Social Anarquista e a forte ligação com a Instrução Integral”, 

aborda um breve histórico do surgimento do anarquismo e a sua definição para poder explicar 

o que é o Vetor Social do Anarquismo e, com essa categorização, expor a visão do anarquismo 

sobre a Educação. O terceiro capítulo, “A Prática Pedagógica da Escola Moderna no Brasil e 

seus referenciais Históricos”, foi construído através do resgate histórico das experiências 

pedagógicas dos anarquistas no Brasil, resgate histórico que passou por um recorte temporal 

específico para a construção da presente pesquisa. O capítulo quatro, “A pedagogia anarquista 

e as diretrizes educacionais da Constituição de 1934 e 1937 do Brasil: perseguição, deportação 

e novas diretrizes para controle via educação pública estatal”, foi destinado para abordagem das 

perseguições sofridas pelos anarquistas, desde o fechamento dos espaços e instituições 

utilizadas para organização e difusão das propostas pedagógicas até o surgimento de normativas 

educacionais mais objetivas, por parte do Estado. O “Anexo” foi destinado para expor alguns 

registros de imagens organizadas nas obras que embasaram a pesquisa; o intuito foi de 

manifestar uma ideia visual para além da escrita, por ser a imagem um método importante para 

a construção analítica e de fonte histórica. 
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Por fim, realizamos esta pesquisa com o almejo de trazer contribuições de outras 

ferramentas de análise para se pensar a questão da educação e da emancipação dos indivíduos. 

Partimos do desejo de que ela seja uma pesquisa que possa contribuir na reflexão sobre o dia-

a-dia nas salas de aula, desde a organização estrutural como pedagógico-metodológico; e que 

possa, também, ser utilizada pelos movimentos populares – da cidade e do campo – que 

trabalham com educação popular. Almejamos, ainda, trazer uma discussão para a academia, 

que muito negligencia a contribuição histórica sobre as lutas sindicais, educacionais e populares 

deixadas pelos anarquistas nesses mais de 150 anos de teoria em constante prática, mesmo com 

toda perseguição sofrida e que ainda sofrem. 
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Capítulo 1 – Notas sobre a “História das Ideias Pedagógicas”: a negligência da histórica 

teoria pedagógica anarquista pela Universidade 

 

 Este capítulo apresenta uma resenha objetiva do livro “História das Ideias Pedagógicas”, 

autoria de Moacir Gadotti (1999). A intenção é trazer, de forma objetiva, os principais 

apontamentos traçados pelo autor. O livro é um importante material ferramental para se ater ao 

conhecimento dos principais pensamentos pedagógicos elaborados no desenvolver das 

civilizações e as suas readequações como proposta pedagógica para a sociedade atual. 

 Além da resenha, motivado pela leitura crítica que foi realizada, fizemos também um 

diálogo complementar e crítico sobre os métodos de referência teórico-histórica seletiva, muito 

presenciado em outros materiais acadêmicos. Quando o argumento utilizado é de haver 

necessidade de amplitude do conhecimento histórico e teórico, na realidade é uma abrangência 

seletiva e reducionista de outras teorias sociais, políticas e educacionais, no caso presente o 

pensamento anarquista. É dessa forma que estruturamos o primeiro capítulo do presente 

trabalho. 

 

1.1.História das Ideias Pedagógicas 

 

 Moacir Gadotti (1999) apresenta uma pesquisa importante para o conhecimento e 

pesquisa histórica das teorias pedagógicas; teorias que foram sendo elaboradas no desenvolver 

social histórico-cultural das mais antigas civilizações até os períodos mais recentes da 

humanidade. O autor parte do ponto de vista crítico e utiliza como tripé ferramental as teorias 

da filosofia, da história e da sociologia da educação. O livro é dividido em 15 capítulos, 

apresentando as principais características do pensamento pedagógico desde o oriente ao 

ocidente. Essas especificações serão apresentadas mais à frente. 

 Gadotti enfatiza, em várias passagens do livro, a importância de recorrermos às fontes 

básicas do pensamento pedagógico, e esse recorrer não pode ser realizado através de “um ato 

puramente abstrato e abstraído da realidade” (GADOTTI, 1999, pg.16). Para o autor, as 

elaborações filosóficas da educação servem como uma lupa para mostrar “o presente e apontar 

um futuro possível” (Ibidem). O recorte teórico-histórico realizado foi pensado da seguinte 

forma: 
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As escolhas recaíram sobre os autores que marcaram a sua época, seja como filósofos, 

sociólogos, educadores, que influenciaram o pensamento atual. Demos especial 

destaque para a época contemporânea e para o pensamento pedagógico brasileiro mais 

recente. (Ibidem) 

 

 

 Assim como qualquer outra teoria, seja ela política ou cultural, o pensamento 

pedagógico também está totalmente ligado “à evolução da própria sociedade” (Ibidem) e às 

suas transformações e acontecimentos. Para pensar a realidade das escolas e a complexidade 

social nela inserida, é importante adotarmos as experiências pedagógicas e suas teorias como 

uma ferramenta útil e acessível para analisar a realidade.  

 

 

Não existe propriamente um aperfeiçoamento crescente que faz com que as ideias 

filosóficas-educacionais antigas deixem de ser válidas e sejam superadas pelas 

modernas.  

[...]. O movimento do pensamento pedagógico não é linear, nem circular ou pendular. 

Ele processa, com as ideias e os fenômenos, de forma dialética, com crises, 

contradições e fases que não se anulam, nem se repetem. (Ibidem, pg.17) 

 

 

O movimento do pensamento pedagógico não é linear, nem circular ou pendular, mas 

sim validado de acordo com os interesses do Estado, dos instrumentos de controle que ditam 

qual educação deve ser validada e implementada para determinada realidade e classe social. 

Dessa forma, têm sido aperfeiçoadas as propostas filosóficas-educacionais e, quando foge das 

normativas permitidas para esse movimento, o que sobra é a anulação por completo do que é 

composto de perspectiva emancipatória e questionadora – crítica! 

 Sobre as tarefas da teoria da Educação, Gadotti, deixa as seguintes perspectivas: 

 

 

[...] a teoria da educação tem por missão essencial subsidiar a prática. A ligação entre 

a teoria e a prática é fundamental na educação. [...]. Realizando essa ligação da teoria 

com a prática, tornamos vivo o pensamento. Assim não nos apropriamos dele por 

deleite, por gosto pela teoria pura; mas porque ele, em confronto com a prática 

educacional, é reapropriado e transformado de forma coletiva. (Ibidem, pg.18) 
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 Como mencionado anteriormente, os capítulos estão divididos da seguinte forma: 

 

 O pensamento pedagógico oriental; 

 O pensamento pedagógico grego; 

 O pensamento pedagógico romano; 

 O pensamento pedagógico medieval; 

 O pensamento pedagógico renascentista; 

 O nascimento do pensamento pedagógico moderno; 

 O pensamento pedagógico iluminista; 

 O pensamento pedagógico positivista; 

 O pensamento pedagógico socialista; 

 O pensamento pedagógico da escola nova; 

 O pensamento pedagógico fenomenológico-existencialista; 

 O pensamento pedagógico antiautoritário; 

 O pensamento pedagógico crítico; 

 O pensamento pedagógico do terceiro mundo; 

 O pensamento pedagógico brasileiro. 

 

O pensamento pedagógico oriental. Capítulo construído através do retrospecto da 

educação primitiva, taoísmo, educação hinduísta, da visão egípcia e dos hebreus. Desde a 

perspectiva mais prática para a vida aos primeiros pensamentos mais elaborados e reflexivos 

para um sentido educacional. A educação primitiva possuía caráter essencialmente prático e 

“marcada pelos rituais de iniciação” (Ibidem, pg.21), totalmente espontânea e não intelectual, 

se baseava “na imitação e na oralidade” (Ibidem). Com características semelhantes às dos 

hebreus, era “marcada pela tradição e pelo culto aos velhos” (Ibidem, pg.22). Os hebreus 

“pregavam o temor a Deus e a obediência aos pais, método utilizado era a repetição e a 

revisão” (Ibidem). O método educacional cristão influenciou em muito a cultura do ocidente. 

Há quatro tipos, na perspectiva primitiva, de tradicionalismo pedagógico orientado pela 

religiosidade:  

 

O panteísmo do extremo oriente; 

O teocentrismo hebreu; 
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O misticismo hindu; 

O magicismo babilônico. 

 

O taoísmo é considerado como a doutrina pedagógica mais antiga, “uma espécie de 

panteísmo” (Ibidem, pg.22). Seus princípios pregavam a necessidade de ter uma vida tranquila, 

pacífica, sossegada e quieta. Confúcio (551-479 a.C.) “criou um sistema moral que exaltava a 

tradição e o culto aos mortos” (Ibidem). Os hinduístas contemplavam a reprodução das castas, 

ainda contemplam, e exaltavam o espírito. Dentro do sistema de castas, era proibido o acesso à 

educação aos párias e às mulheres. Os egípcios, tendo como prática o uso das bibliotecas, foram 

os primeiros a tomarem consciência da importância da “arte de ensinar” (Ibidem). 

 O pensamento pedagógico grego alcançou “o ideal mais avançado da educação na 

Antiguidade: a Paideia, uma educação integral, que consistia na integração entre a cultura da 

sociedade e a criação individual de outra cultura numa influência recíproca” (Ibidem, pg30). 

A educação integral consistia não apenas da formação do intelecto. A formação do corpo 

através da ginástica, a mente pela filosofia e pelas ciências, a moral e os sentimentos eram 

formados através da música e das artes. Os gregos tiveram três principais tendências 

pedagógicas; através dos textos de Homero, ensinavam virtudes guerreiras – o cavalheirismo –

, amor à glória, à honra, à força, à destreza e à valentia. As tendências eram: 

 

1. Pitágoras: realizar na vida humana a ordem que se via no universo, a harmonia 

que a matemática demonstrava; 

2. Isócrates: ato educativo centrado não tanto na reflexão, como queria Platão, mas 

na linguagem e na teórica; 

3. Xenofontes: primeiro método educacional que pensou na educação da mulher, 

porém restrito aos conhecimentos caseiros e de interesse do marido. Seguindo os 

ensinamentos de Sócrates, partiu da ideia da dignidade humana. 

 

Dentro dessas perspectivas educacionais, o humanismo ateniense possuía distinção; 

primavam pelas disputas intelectuais, ao invés das físicas; suas escolas eram aristocráticas. O 

pensamento grego, além das três principais tendências, realizou uma estruturação das fases para 

instrução. Cada fase bem sistematizada, sendo essa estrutura organizada da seguinte forma: 

escola primária; estudos secundários; educação física; educação artística; estudos literários; 

estudos científicos; ensino superior – prevalecia o estudo da retórica e da filosofia. 
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 No desenvolvimento do pensamento pedagógico romano, verifica-se, pela primeira vez, 

o Estado no controle da educação e formando seus próprios educadores. Seu método 

pedagógico era composto de utilitarismo e militarismo, estruturado através da disciplina e 

justiça: educação para a pátria, paz só com vitórias e escravidão aos vencidos (Ibidem, pg. 

44). A instrução era destinada apenas para as elites, seguindo as seguintes fases:  

 

 Ditado de um fragmento do texto, a título de exercício ortográfico; 

 Memorização do fragmento; 

 Tradução do verso em prosa e vice-versa; 

 Expressão de uma mesma ideia em diversas construções; 

 Análise das palavras e frases; 

 Composição literária. 

 

No período do Império, seu sistema educacional era composto de três graus: as escolas 

do ludi-magister (educação elementar); as escolas do gramático (parecido com o atual ensino 

secundário); os estabelecimentos de educação superior (retórica e o ensino do Direito e da 

Filosofia). 

 

 

“A patrística, que ocorreu do século I ao VII depois de Cristo, conciliou a fé cristã 

com as doutrinas greco-romanos e difundiu escolas catequistas por todo o império. 

Ao mesmo tempo, a educação monacal conservou a tradição e a cultura antiga. [...], 

surgiu a centralização do ensino por parte do Estado cristão. A partir de Constantino 

(século IV), o Império adotou o cristianismo como religião oficial e fez, pela primeira 

vez, a escola tornar-se o aparelho ideológico do Estado” (Ibidem, pg.51-52) 

 

 

 

Com as consolidações dos Estados, a educação se demonstrou um dos principais 

mecanismos de difusão dos interesses das classes dominantes. Através dela, foi possível instruir 

de acordo com o que era necessário para se manter as estruturas de controle sobre a população, 

de manter privilegiados; com o passar dos séculos, essa estrutura foi sendo aprimorada e 

conjugada com outros aparelhos ideológicos. 
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Assim se deu o desenvolvimento do pensamento pedagógico medieval. Os estudos desse 

período compreendiam o trivium (gramática, dialética e retórica) e o quadrivium (aritmética, 

geometria, astronomia e música). Já no século IX, com Carlos Magno, o sistema medieval adota 

um tripé estruturante para o ensino: a educação elementar (escolas paroquiais), a educação 

secundária (escolas monásticas) e a educação superior (escolas imperiais). Tomando rumos 

distintos aos dos cristãos, “os árabes não queriam mutilar a cultura grega em função de seus 

interesses. [...] um novo tipo de vida intelectual, chamada escolástica, que procurou conciliar 

a razão histórica com a fé cristã” (Ibidem, pg.55). 

 Com o surgimento dos embates entre protestantes e católicos, o início de alterações na 

estrutura social dos países europeus, nasce também o pensamento pedagógico renascentista. 

Revalorizando a cultura greco-romana, “a educação renascentista preparou a formação do 

homem burguês” (Ibidem, pg.62). Uma das principais características era, também, o elitismo, 

aristocratismo e o crescente individualismo liberal; alcançando principalmente o clero, nobreza 

e a burguesia em nascimento. Com a Reforma Protestante, ocorreu a “transferência da escola 

para o controle do Estado” (Ibidem, pg.64), mas essa transferência só ocorreu nos países de 

orientação religiosa protestante. A transferência do controle das escolas para o Estado não 

significou a criação de escolas leigas, obrigatórias, universais e gratuitas; pelo contrário, eram 

públicas, mas com instrução religiosa. Nesse duelo de crença, as instituições jesuíticas tinham 

“por missão converter os hereges e alimentar os cristãos vacilantes” (Ibidem, pg.65); seu 

método educacional era composto pela “preleção, contenda ou emulação, memorização, 

expressão e a imitação” (Ibidem).  

 René Descartes e João Amos Comênio constituem as principais expressões do 

pensamento pedagógico moderno, caracterizando esse pensamento educacional pelo realismo; 

o primeiro elaborou o Discurso do Método (1637), o segundo escreveu a Didática magna 

(1657). Descartes pretendia mostrar com sua obra “os passos para o estudo e a pesquisa” 

(Ibidem, pg.77), utilizando método científico para ampliar o “conhecimento do mundo e 

substituir a fé pela razão e pela ciência” (Ibidem). A Didática magna, de Comênio, era 

considerada como “método pedagógico para ensinar com rapidez, economia de tempo e sem 

fadiga” (Ibidem, pg.78); para ele, “a educação deveria ser permanente e acontecer durante 

toda a vida humana” (Ibidem, pg.78-79). 

Comênio enfatizava a necessidade de um ensino unificado, todas as escolas 

apresentavam uma articulação orgânica. É importante ressaltar a proposta organizacional do 

sistema de educação para o pensador, estruturada na seguinte lógica etária: 
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 A escola materna: sendo dos 0 aos 6 anos; 

 A escola elementar ou vernácula: sendo dos 6 aos 12 anos; 

 A escola latina ou o ginásio: dos 12 aos 18 anos; 

 A academia ou universidade: dos 18 aos 24 anos. 

 

Sobre a intenção de um ensino unificado/articulado e compreendendo a estrutura etária 

organizacional, anterior, a seguinte caracterização lucida melhor a proposta de Comênio: 

 

 

A escola materna cultivaria os sentidos e ensinaria a criança a falar; a escola elementar 

desenvolveria a língua materna, a leitura e a escrita, incentivando a imaginação e a 

memória, além do canto, das ciências sociais e da aritmética; a escola latina se 

destinaria sobretudo ao estudo das ciências; para os estudos universitários recomenda-

se trabalhos práticos e viagens. Aí se formaria os guias espirituais e os funcionários. 

À academia só deveriam ter acesso os mais capazes. (Ibidem, pg.79) 

 

 

 Grandes revoltas populares, surgimento das revoluções burguesas, renovações na forma 

de pensar o mundo, ampliação das cidades e o início do desenvolvimento industrial. Junto a 

toda essa ebulição social e política, a Revolução Francesa dá luz a uma importante filha, a 

Escola Pública; começa o desenvolvimento do pensamento pedagógico iluminista e, com ele, o 

principal representante: Jean-Jacques Rousseau. Reconhecido como o precursor da escola nova, 

iniciada no século XIX e tendo grande êxito na primeira metade do século XX, Rousseau 

“sustentava que só os instintos e os interesses naturais deveriam direcionar” a educação; o 

teórico dividiu sua concepção educacional em três momentos: 

 

 O da infância: idade da natureza (até os 12 anos); 

 O da adolescência: idade da força, da razão e das paixões (dos 12 aos 20 anos). 

Só na adolescência deveria ser desenvolvido o conhecimento científico mais amplo 

e estabelecimento de vida social; 

 O da maturidade: idade da sabedoria e do casamento (dos 20 aos 25 anos). 
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Acreditando que “a educação não deveria apenas instruir, mas permitir que a natureza 

desabrochasse na criança, não deveria reprimir ou modelar” (Ibidem, pg.88). Divergindo de 

Rousseau, Kant “sustentou que o conhecimento do mundo exterior provém da experiência 

sensível das coisas. [...] acreditava que o homem é o que a educação faz dele através da 

disciplina, da didática, da formação moral e da cultura” (Ibidem, pg.90). 

 É através do pensamento pedagógico positivista que se consolida “a concepção 

burguesa da educação” (Ibidem, pg.107), pelo menos as primeiras concepções educacionais. 

Nesse processo histórico, existem também as disputas políticas e sociais: Movimento popular 

e socialista x Movimento elitista burguês, Anarquismo e Marxismo x Positivismo e 

Liberalismo.  

Com o desenvolvimento da sociologia em geral e da sociologia da educação, a tendência 

cientificista ganha força na educação. Comte e Durkheim elaboram suas contribuições para se 

pensar a educação dentro das transformações sociais em plena revolução industrial e o 

crescimento dos Estados Nações. Para Comte, “a humanidade passou por três etapas 

sucessivas: o estado teológico, o estado metafísico e o estado positivo” (Ibidem, pg. 108). 

Através de reflexão sociológica da “lei dos três estados”, ele deduz o sistema educacional da 

seguinte perspectiva: a primeira fase é a da infância, na qual a aprendizagem não teria nenhum 

caráter formal e se transformaria gradativamente “o fetichismo natural inicial numa concepção 

abstrata do mundo” (Ibidem, pg.109); a segunda fase é a da adolescência e da juventude, nela, 

“o homem adentraria no estudo sistemático das ciências” (Ibidem); sua terceira fase é a entrada 

na idade madura, em que se “chegaria ao estado positivo, passando do estado metafísico. [...]. 

A educação formaria, portanto, a solidariedade humana” (Ibidem). Para Durkheim, um dos 

principais sociólogos da educação positivista, “a educação é imagem e reflexo da própria 

sociedade, sendo ela, assim, um fato fundamentalmente social” (Ibidem). 

O desenvolvimento do pensamento sociológico, estruturado com método de análise e 

de problematização da sociedade, foi, e ainda é, um momento histórico de grande importância 

para a sociedade moderna. A propagação do pensamento secularizado em conjunto com o 

pensamento sociológico abriu possibilidades para questionamentos sobre as estruturas de 

dominação, além de proporcionar mudanças sobre o aparelho ideológico de controle – o Estado. 

A crença positivista de que a sociedade, assim como os animais, “possui um sistema de 

órgãos diferentes onde cada um desempenha um papel específico. Alguns órgãos seriam 

naturalmente mais privilegiados do que outros” (Ibidem). Tendo como lema “Ordem para o 

Progresso”, o pensamento pedagógico positivista “revela um caráter conservador e 
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reacionário” (Ibidem); o Brasil foi extremamente influenciado pelo positivismo em seu 

primeiro projeto de formação de educadores. 

 O pensamento pedagógico socialista foi sendo elaborado desde meados do século XIX 

até as primeiras décadas do século XX. Reflexões críticas sobre o capitalismo e seu sistema de 

dominação e exploração, sendo a educação uma das estratégias para o aumento do lucro e da 

exploração sobre os trabalhadores. Marx e Engels não chegaram a elaborar um pensamento 

sistematizado para um pensamento pedagógico. No Manifesto do Partido Comunista, é possível 

encontrar perspectivas e reflexões dentro da defesa de uma “educação pública e gratuita para 

todas as crianças” (Ibidem, pg.121), baseada nos princípios 

 

 

[...] da eliminação do trabalho delas na fábrica; da associação entre educação e 

produção material; da educação politécnica que leva à formação do homem 

omnilateral, abrangendo três aspectos: mental, físico e técnico, adequados à idade das 

crianças, jovens e adultos; da inseparabilidade da educação e da política, da totalidade 

do social e da articulação entre o tempo livre e o tempo de trabalho, isto é, o trabalho, 

o estudo e o lazer. (Ibidem) 

 

 

A formação do novo homem deveria estar interligada entre o trabalho/estudo/lazer. 

Nessa perspectiva, Marx e Engels elaboraram também uma proposta para a divisão do trabalho 

infantil, estruturada da seguinte forma: 

 

 Crianças de 9 a 12 anos: jornada de trabalho de duas horas por dia; 

 Crianças de 13 a 15 anos: jornada de trabalho de quatro horas por dia; 

 Jovens de 15 a 17 anos: jornada de trabalho de seis horas por dia. 

 

Dentre as correntes do socialismo, o anarquista russo Mikhail Bakunin – defensor 

ferrenho da liberdade e um militante sagaz contra o autoritarismo e a hierarquia de dominação 

e exploração – escreveu a “Instrução Integral”. Nela, traçou suas propostas e reflexões para uma 

nova educação, uma educação emancipatória e libertária. Para Bakunin, era necessário se travar 

uma “luta contra o elitismo educacional da sociedade burguesa, que é imoral” (Ibidem, 

pg.121). Outros adeptos do anarquismo fizeram, também, complementos e reflexões para uma 
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nova prática pedagógica. Francisco Ferrer y Guardia, anarquista catalão e fundador da Escola 

Moderna, colocou em prática uma nova forma pedagógica em sua escola. O espanhol  

 

 

defendia uma educação ‘racional’ (oposta à concepção mística, sobrenatural), laica, 

integral e científica, baseada em quatro princípios: da ciência e da razão; do 

desenvolvimento harmônico da inteligência e da vontade, do moral e do físico; do 

exemplo e da solidariedade; da adaptação dos métodos à idade dos educandos 

(Ibidem, pg.121)  

 

 

Sua escola é fechada em 1909 pelo governo espanhol e ele é assassinado em outubro do 

mesmo ano. Prática pedagógica que gerou grandes influências no Brasil e em outras partes do 

mundo, nas primeiras décadas do século XX.  

Lênin também realizou uma proposta de estrutura para novos métodos pedagógicos e 

uma nova organização da escola. Contudo, foi com a Revolução Russa e com os pensamentos 

pedagógicos de Pistrak, afirmando que "sem teoria pedagógica revolucionária não haveria 

prática pedagógica revolucionária” (Ibidem, pg.122), que o pensamento pedagógico socialista 

no desenvolvimento da Revolução Russa tomou novas proporções e importância ferramental 

analítica. Para Pistrak, 

 

 

os métodos escolares seriam ativos e vinculados ao trabalho manual. A organização 

do programa de ensino devia orientar-se através dos ‘complexos’; trata-se de 

selecionar um tema fundamental que possuísse um valor real, que depois pudesse ser 

associado sucessivamente aos temas de outros complexos. O papel do complexo seria 

treinar a criança no método dialético e isso só poderia ser conseguido na medida em 

que ela assimilasse o método na prática, compreendendo o sentido de seu trabalho 

(Ibidem, pg.123). 

 

 

Lunatcharski “instituiu o trabalho como princípio educativo e criou os Conselhos de 

Escola” (Ibidem, pg.124-125). Gramsci “chamava a escola única de escola unitária, evocando 

a ideia de unidade e centralização democrática” (Ibidem, pg.125); para ele, a escola crítica e 

criativa deveria ao mesmo tempo ser “clássica”, intelectual e profissional. Manacorda discorreu 
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sua reflexão pedagógica sobre a análise dos que possuem bens materiais e detêm poder X os 

que produzem e nada possuem além da própria força de trabalho; “É a luta entre os homens das 

‘palavras’ e os homens das ‘ações’” (Ibidem, pg.126), dizia o pensador. Makarenko acreditava 

que o verdadeiro processo educativo seria feito através do “próprio coletivo e não pelo 

indivíduo” (Ibidem, pg.128). Vygotsky apregoava a interação social como o mais importante 

processo educacional; “a linguagem é o meio pelo qual a criança e os adultos sistematizam 

suas percepções” (Ibidem, pg.129). 

 Adolphe Ferrière e John Dewey foram considerados os principais difusores do 

pensamento pedagógico da escola nova, cuja principal valorização desse pensamento era a 

autoformação e a atividade espontânea da criança. 

 

 

A teoria da Escola Nova propunha que a educação fosse instigadora da mudança social 

e, ao mesmo tempo, se transformasse porque a sociedade estava em mudança. 

O desenvolvimento da sociologia da educação e da psicologia educacional também 

contribui para essa renovação da escola. (Ibidem, pg.142) 

 

 

Ferrière, pioneiro da Escola Nova, “considerava que o impulso vital espiritual é a raiz 

da vida, fonte de toda atividade, e que o dever da educação seria conservar e aumentar esse 

impulso de vida” (Ibidem, pg.143). Para Dewey,  

 

 

o ensino deveria dar-se pela ação e não instrução; a educação continuamente 

reconstruía a experiência concreta, ativa, produtiva, de cada um. A educação era 

essencialmente pragmática, instrumentalista, buscando a convivência democrática 

sem, porém, pôr em questão a sociedade de classe (Ibidem). 

A Escola Nova foi aperfeiçoando seus métodos e, com isso, “levaram para a sala de 

aula o rádio, o cinema, a televisão, o vídeo, o computador e as máquinas de ensinar” (Ibidem, 

pg147). 

Paulo Freire realizou críticas à Escola Nova, denunciando a existência de um caráter 

conservador em suas metodologias; Para Freire,  
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educar não é ser omisso, ser indiferente, ser neutro diante da sociedade atual. Deixar 

a criança à educação espontânea da sociedade é também deixá-la ao autoritarismo de 

uma sociedade espontânea. O papel do educador é intervir, posicionar-se, mostrar um 

caminho, e não se omitir. A omissão é também uma forma de intervenção (Ibidem, 

pg.148). 

 

 

Freire é um dos principais pilares da proposta de uma educação libertadora. Seus 

escritos vão ao encontro da necessidade da educação ser uma ferramenta de libertação social, 

emancipação das amarras de opressão posta através dos séculos de uma pedagogia como 

aparelho ideológico de controle. A “Pedagogia do Oprimido” – datada com a primeira 

publicação em 1968 – aproxima-se em muito das propostas defendidas pelos anarquistas desde 

o século XIX, as de que as práticas relacionais entre professor-estudantes-sociedade devem 

estar interligadas na perspectiva de emancipação. Uma escola omissa sobre a realidade da 

sociedade cumpre tão somente o papel de interesse do Estado, mesmo que ela possua as 

propostas mais inovadoras para a educação. 

O pensamento pedagógico fenomenológico-existencialista girava, basicamente, dentro 

de duas perspectivas: as pedagogias da essência e as pedagogias da existência. Alguns teóricos 

desse pensamento foram: Bogdan Suchodolski, Kierkegaard, Stirner e Nietzsche. A pedagogia 

da essência “propõe um programa para levar a criança a conhecer sistematicamente as etapas 

do desenvolvimento”. A pedagogia da existência apontava “a organização e a satisfação das 

necessidades atuais da criança através do conhecimento e da ação” (Ibidem, pg.159). Dentro 

dessa dualidade de proposta pedagógica, defendida por Suchodolski, haviam as seguintes 

críticas: 

 

Kierkegaard: o indivíduo não se repete, sendo uma pessoa única, condenada a ser ela 

mesma, devendo recomeçar perpetuamente uma luta dramática, já que aspira algo de mais 

elevado do que ela própria; 

Stirner: atacava a pedagogia da essência procurando mostrar que o seu erro está em impor 

aos indivíduos um ideal ultrapassado que lhes é estranho, uma religião a serviço da sociedade 

e do Estado; 

Nietzsche: criticava as tendências democráticas do ensino e as tentativas de ligar escola às 

necessidades econômicas e sociais do país. Ao analisar a genealogia da moral, ele tentava 

provar que o ideal e as normas morais são obra dos homens fracos. (Ibidem) 
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Suchodolski, diante das críticas, defendia suas propostas conceituais sustentando “que 

a pedagogia deve ser simultaneamente da existência e da essência e que a síntese exige 

condições que a sociedade burguesa não apresenta. [...], o mais importante é que cada homem 

tenha garantias e condições existenciais para construir sua própria essência” (Ibidem, 

pg.160). Além dos teóricos mencionados, Durkheim também teve participação dentro desse 

debate; buscou “existencializar a pedagogia da essência”, criticando “as concepções de 

educação baseadas no ideal do homem. ” Para ele, “a educação devia se moldar às 

necessidades da sociedade em que está inserida” (Ibidem, pg.159). 

Para a filosofia existencialista, “a tarefa da educação consiste em afirmar a existência 

concreta da criança”, enquanto para a fenomenologia o método é “descrever e interpretar os 

fenômenos, os processos e as coisas pelo que eles são, sem preconceitos” (Ibidem, pg.160). 

 Com as críticas à escola tradicional, elaboradas pelo movimento da escola nova e pelos 

defensores do pensamento pedagógico existencialista, surgiu o pensamento pedagógico 

antiautoritário. Composto de várias percepções críticas a respeito dos métodos educacionais 

dogmáticos e sem perspectiva de emancipar os indivíduos, foi sendo sistematizada essa nova 

proposta pedagógica. Freud dizia que “a educação representa um processo, cuja intenção 

coletiva é ‘modelar’ as crianças de acordo com os valores dos que vão morrer” (Ibidem, 

pg.173). Ferrer y Guardia, já mencionado dentro dos pensamentos pedagógicos socialistas, 

defendeu que “a ignorância e o erro estão na base das diferenças e dos antagonismos de classe; 

para emancipar um indivíduo, seria necessário inculcar-lhe, desde a infância, o afã de 

conhecer a origem da injustiça social, para que, com seu conhecimento, possa combate-la” 

(Ibidem, pg.174). Neil possuía uma perspectiva liberal e não progressista,  

 

 

confiava na natureza da criança, no autogoverno, na autorregulação do ensino-

aprendizagem: a dinâmica interna da liberdade é capaz por si mesma de conduzir a 

vida e a experiência até as mais ricas e variadas formas de vivência; a missão do 

professor consistiria então em estimular o pensamento e não injetar doutrinas (Ibidem, 

pg.176).  

 

 

Rogers chegou de sistematizar alguns princípios básicos do ensino e da aprendizagem: 

 

 Confiança nas potencialidades humanas; 
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 Pertinência do assunto a ser aprendido ou ensinado; 

 Aprendizagem participativa; 

 Autoavaliação e autocrítica; 

 Aprendizagem da própria aprendizagem. 

 

Para ele, o objetivo seria de “ajudar os alunos a converter-se em indivíduos capazes de ter 

iniciativa própria para a ação, responsáveis por suas ações, que trabalhassem não para obter 

a aprovação dos demais, mas para atingir seus próprios objetivos” (Ibidem, pg.177). 

Centrando a educação no trabalho, na livre expressão e na pesquisa, Freinet defendia que “a 

escola popular do futuro seria a escola do trabalho” (Ibidem, pg.177); para o pensador, 

“quando o povo chegar ao poder, terá sua escola e sua pedagogia. Seu acesso já começou. 

Não esperemos mais para adaptar nossa educação ao novo mundo que está nascendo”.  

 Com o avanço das teorias pedagógicas e com as aceleradas transformações sociais, 

econômicas e culturais, a segunda metade do século XX foi acentuada com críticas à educação 

e à escola. Temos o surgimento, então, do pensamento pedagógico crítico. Seus principais 

expoentes foram: 

 

 Althusser: teoria da escola como aparelho ideológico do Estado; 

 Bourdieu e Passeron: teoria da escola como violência simbólica; 

 Baudelot e Establet: teoria da escola dualista. 

 

Cada um sustentando e analisando a escola nas seguintes perspectivas: 

 

Althusser: sustentou que a função própria da escola capitalista consistia na reprodução 

da sociedade e que toda ação pedagógica seria uma imposição arbitrária da cultura das 

classes dominantes; 

Bourdieu e Passeron: sustentaram que a escola constituía-se no instrumento mais 

acabado do capitalismo para reproduzir as relações de produção e a ideologia do 

sistema; 

Baudelot e Establet: analisando a escola capitalista da França, demonstraram a 

existência de duas grandes redes escolares, que corresponderiam às suas classes 

fundamentais da sociedade: a burguesia e o proletariado. (Ibidem, pg.188) 
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Além dos cincos mencionados, houve também as visões críticas de: Benjamin, 

Bernstein, Giroux e Carnoy; cada um ao seu modo, porém com enorme importância para o 

complemento analítico sobre as problemáticas dos métodos educacionais e as instituições de 

ensino. 

Benjamin, criticando a estrutura de ensino universitária, apontou que “predominava a 

informação ao invés da formação, o ensino profissionalizante ao invés da preocupação com a 

totalidade e a individualidade de cada ser humano, o espírito burocrático do dever ao invés do 

espírito de pesquisa” (Ibidem, pg.191). Bernstein via que “a maneira pela qual uma sociedade 

seleciona, classifica, distribui, transmite e avalia o conhecimento educacional que considera 

público, reflete tanto a distribuição de poder quanto os princípios de controle social” (Ibidem, 

pg.192), elaborou a teoria da transmissão cultural. Indo além das teorias da reprodução social e 

cultural, Giroux tomou  

 

 

os conceitos de conflito e resistência como pontos de partida para suas análises. 

Redefinindo a importância do poder da ideologia e da cultura para a compreensão das 

relações complexas entre escolarização e a sociedade dominante, construindo as bases 

de uma pedagogia radical neomarxista (Ibidem, pg.192).  

 

 

Acreditando que as escolas são instituições conservadoras e que a mudança viria através 

dos movimentos sociais organizados, Carnoy “defende a tese de que só os movimentos sociais, 

que exijam a expansão dos direitos e das oportunidades, podem tornar a escola mais 

democrática; na ausência de pressões externas pela mudança, as escolas tendem a preservar 

as relações de dominação existentes” (Ibidem, pg.193). 

 Na África e América Latina, o pensamento pedagógico do terceiro mundo se 

desenvolveu somente quando obtiveram liberdade dos colonizadores e do controle clerical. 

Gadotti explana, nesse capítulo, que com “o desenvolvimento da escola pública e a expansão 

da imprensa desencadearam a popularização do ensino” (Ibidem, pg.205). Para o autor, “a 

pedagogia originária do ‘terceiro mundo’ é principalmente política, portanto, não 

especulativa, mas prática, visando a ação entre os homens” (Ibidem, pg.206). 

 O pensamento pedagógico brasileiro foi, durante longo período, tutelado pelos jesuítas 

que possuíam métodos “discriminatórios e preconceituosos”, dedicando-se “à formação das 
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elites coloniais e” difundindo “nas classes populares a religião da subserviência, da 

dependência e do paternalismo, características marcantes de nossa cultura ainda hoje. Era 

uma educação que reproduzia uma sociedade perversa, dividida entre analfabetos e sabichões, 

os ‘doutores’” (Ibidem, pg.231). Com as imigrações e com o desenvolvimento do pensamento 

e da prática anarquista pelo Brasil, contando em suas perspectivas com a educação como um 

dos vetores sociais do movimento libertário para a promoção da emancipação dos 

trabalhadores, os anarquistas tinham a seguinte percepção sobre a educação 

 

 

[...], a educação não era o único nem o principal agente desencadeador do processo 

revolucionário. [...], se não ocorressem mudanças profundas na mentalidade das 

pessoas (em grande parte promovidas pela educação), a revolução social desejada 

jamais alcançaria êxito. (Ibidem, pg.231) 

 

 

Em São Paulo, ocorreram duas iniciativas educacionais promovidas pelos anarquistas: 

a Escola Libertária Germinal e a Escola Moderna; encerradas pela gigantesca perseguição que 

sofreram do governo de Arthur Bernardes, através de prisões, perseguições e deportações. 

Maria Lacerda de Moura é considerada, pelo autor, como a principal difusora do pensamento 

pedagógico libertário; haviam outros e serão apresentados nos capítulos posteriores.  

É importante, também, tomar dois eventos, durante a década de 30, como marcos do 

processo de desenvolvimento educacional brasileiro; eles serão basilares para compreender 

outros desenvolvimentos educacionais no Brasil até os dias atuais. São eles:  

 

 1930: a burguesia urbano-industrial chega ao poder e apresenta um novo projeto 

educacional; 

 1932: assinado por 27 educadores, surge o manifesto dos pioneiros da educação 

nova. 

 

É nessa estrutura didática que Moacir Gadotti elabora a “História das Ideias 

Pedagógicas”. Uma obra importante para o contato com os principais pensamentos pedagógicos 

que foram elaborados em conjunto com as transformações sociais, culturais, políticas e 

econômicas. Observamos existir claramente maior evidenciação de algumas perspectivas e, 
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como será apresentado no próximo tópico, negligência de outras experiências que possuíram 

valiosas colaborações para se pensar novos métodos pedagógicos.  

 

1.2.Negligência Histórica das experiências educacionais dos anarquistas 

  

Gadotti apresenta seu livro apontando que existe  

 

 

uma postura que permeia toda a prática pedagógica. E essa postura nos induz a uma 

atitude de reflexão radical diante dos problemas educacionais, levando-o a trata-los 

de maneira séria e atenta. Por ser radical, essa reflexão é também rigorosa e atinge 

principalmente as finalidades da educação (GADOTTI, 1999, pg.15). 

 

 

 Há acordo com o apontamento do autor, porém, historicamente, presenciamos as 

negligências das experiências, prática e teórica, dos anarquistas pela academia. 

Compreendemos que, assim como a escola pública, a universidade também reproduz uma 

lógica educacional dentro dos padrões tidos como os “mais verdadeiros”, “mais científicos” e, 

assim, contribui com a lógica de um pensamento dogmatizado. Uma reflexão que podemos 

fazer dessa construção é que a universidade participa da lógica burguesa e, com isso, posiciona-

se como uma reprodutora. Reprodutora do que o Estado aceita como teoria autorizada a ser 

ensinada para, “homeopaticamente”, permitir a noção crítica, mas dentro das próprias lógicas 

mantenedoras da estrutura de dominação. É na perspectiva de uma leitura crítica e 

complementar da obra de Gadotti que apresentaremos, no desenvolver deste tópico, outras 

referências do “pensamento pedagógico socialista”, do “pensamento pedagógico 

antiautoritário” e do “pensamento pedagógico brasileiro”; levantaremos alguns importantes 

referenciais, negligenciados pela academia, dos pensadores e militantes anarquistas; não só em 

algumas partes da Europa como no Brasil. 

Dentro das três linhas pedagógicas mencionadas e que serão o foco de desenvolvimento 

do presente tópico, é importante expor que, ao se tratar do pensamento pedagógico brasileiro, 

estão em diálogo constante com pensamentos anteriores; dessa forma, colocam em prática, 

dentro da realidade específica, os métodos de pedagogia libertária, emancipatória e 

revolucionária. 



 

31 

 

 O complemento dado ao pensamento pedagógico socialista refere-se às contribuições 

realizadas por: Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Reclus e Fabbri. Todos anarquistas que 

contribuíram de acordo com a realidade em que estavam inseridos e, sem a intenção de 

perfeição teórica, escreveram analisando a opressão sofrida pelos trabalhadores e a realidade 

social de opressão. No pensamento pedagógico antiautoritário e brasileiro, efetuamos uma 

junção entre os dois pensamentos. Para o anarquismo, ser antiautoritário é princípio dentro de 

toda sua construção de ideologia. Além disso, todos que estiveram lutando com a “insígnia” do 

anarquismo tinham claro em suas práticas a necessidade de auto-organização e foram 

antiautoritários. Francesco Codello realiza um resgate importantíssimo das contribuições 

teóricas e práticas dos anarquistas dentro do campo educacional na obra “A boa educação – 

experiências libertárias e teorias anarquistas na Europa, de Godwin a Neill”. Dessa obra, 

extraímos as contribuições complementares mencionadas anteriormente.  

 Tomando uma construção cronológica, assim como Codello (2007), das referências 

anarquistas para a educação, é importante iniciar com Pierre-Joseph Proudhon e sua proposta 

de “instrução politécnica”. Proudhon é um dos primeiros difusores do anarquismo, “o seu 

socialismo libertário difunde-se entre as associações dos trabalhadores em contraposição 

àquele autoritário, representado por Karl Marx, e dentro desse quadro teórico e militante, 

desenvolve-se também a sua concepção pedagógica” (Codello, 2007). O anarquista francês 

elaborou sua teoria dentro das reflexões a respeito do desenvolvimento das relações de trabalho 

nas indústrias em desenvolvimento pela Europa; no contexto dos problemas relacionados com 

a exploração e controle sobre a classe trabalhadora no século XIX. Segundo Codello (2007), o 

que passava pela ótica de Proudhon era a necessidade de “levantar a questão educativa e, 

sobretudo, aquela da formação popular significa, antes de tudo, afrontar o problema da 

transformação da sociedade capitalista em sociedade socialista [...]”; para Proudhon, 

“nenhuma revolução jamais será fecunda se uma instrução pública renovada não for 

realizada”. Proudhon traça, assim, uma relação entre a escola e o trabalho, sendo as duas 

possuidoras de uma relação vital para a sociedade. Codello sistematiza da seguinte maneira essa 

associação: 

 

 

[...], indispensável que a função primária da instrução escolar seja exatamente aquela 

de preparar os jovens para uma vida de trabalho. Qualquer modelo educativo que 

tenha separado os dois mundos, aquele escolar e aquele do trabalho, não possui 

nenhum valor para ele, porque não é coerente com os interesses das classes 
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trabalhadoras. [...]. É necessária uma educação que prepare as jovens gerações para 

uma atividade laboriosa, mas que, ao mesmo tempo, insira-lhe na sociedade de uma 

maneira crítica e autônoma e que, sobretudo, não divida em partes as competências a 

tal ponto de não possuírem os instrumentos intelectuais e concretos para dominar o 

conjunto do processo produtivo. (Codello, 2007; pg. 96) 

 

 

O anarquista francês defendeu claramente que a revolução é essencial, mas pensar a 

revolução sem pensar nas variadas estruturas de controle e dominação da sociedade capitalista 

– sendo a educação (instrução) uma dessas ferramentas de controle e dominação – será trocar 

apenas as cores da bandeira que estará hasteada no mastro. Sua análise passa pela defesa da 

necessidade de se pensar estruturas de instrução e educação que possibilitem a ampliação do 

conhecimento científico e tecnológico para as camadas populares (para o operariado). 

Proudhon faz a mesma crítica continuada por outros anarquistas referente à separação 

dos métodos educacionais: uma intelectual para os filhos da burguesia e outra adestradora e 

unicamente laboral para os filhos do proletariado. Através da organização do ensino, da 

instrução, com viés emancipatório e que também prepare para o trabalho coletivo, é que poderá 

alcançar uma sociedade igualitária e sem injustiças de classe. Para ele, a educação e a instrução 

“devem servir exatamente à mudança das condições sociais da sociedade classista e 

autoritária” (Codello, 2007; pg. 99). 

 Como já mencionado, o trabalho e a formação devem possuir uma interação constante; 

a separação cria hierarquias e com isso as desigualdades. Negando a estrutura de dominação do 

Estado, negando o Estado, Proudhon escreveu que: 

 

 

Em uma democracia real, na qual cada um deve ter à disposição tanto o alto ou baixo 

ensino, essa hierarquia escolar não é admissível. É uma contradição ao princípio da 

sociedade. Uma vez que a educação se confunde com o aprendizado, que consiste, 

para a teoria, na classificação das idéias, bem como para a prática na separação dos 

trabalhos (...), ela não pode depender do Estado, ela é incompatível com o Governo. 

(Ibidem; pg. 101) 

 

 

Utilizando a eficaz sistematização realizada por Codello sobre a relação de trabalho e formação 

em Proudhon, é apontado que 
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o aprendizado deve se tornar polivalente e politécnico com uma crescente graduação 

das dificuldades das atribuições. O projeto de instrução, aplicado sob o controle direto 

dos próprios trabalhadores, consistirá em fazer o aluno percorrer a série inteira de 

exercícios profissionais, dos mais simples aos mais complicados, fazendo de modo 

com que seja possível extrair de tudo isso o significado racional e social que está 

implícito. Desse modo, pode-se chegar a uma formação completa, teórica e prática. 

Naturalmente, essa organização implica uma formação contínua e permanente que 

dura toda a vida e se renova continuamente. (Ibidem; pg. 101) 

 

 

Proudhon também elaborou críticas ao método educacional religioso, assim como outros 

anarquistas, pela forma dogmática e de aprisionamento do pensamento humano. A preocupação 

de propor uma educação com os princípios do socialismo libertário levou Proudhon a destinar 

seus esforços na proposta de 

 

 

formação de um novo homem, livre e autônomo. Para isso, não poupa as críticas ao 

trabalho educativo da Igreja e da religião, às suas obras de doutrinamento e de 

condicionamento, em detrimento desse aspecto fundamental da atividade humana. A 

educação como um todo é a mais complicada das artes e das ciências e não pode ser 

delegada ao papel negativo desenvolvido pela Igreja, que não se preocupa, 

certamente, em formar pessoas livres e completas. O escopo da educação religiosa 

conferida pela Igreja é, de fato, prevalentemente aquele de restabelecer e solidificar 

com vigor e condicionamento sutil o princípio de autoridade e aquele de 

inevitabilidade da hierarquia, por meio dos rituais e das sugestões de que se nutre. 

(Codello, 2007, pg. 105) 

 

 

 Mikhail Aleksandrovich Bakunin dará continuidade às reflexões e elaborações teóricas 

sobre o anarquismo e sobre as questões de exploração – iniciadas com Proudhon – entre classes. 

Colocará maior peso revolucionário ao pensamento teórico-prático do anarquismo, adotando a 

ideia da instrução integral de Proudhon. Codello aponta que, para Bakunin, educação e revolta 

constituem [...] um binômio inseparável que serve, todavia, a uma dimensão absolutamente 

revolucionária da ação humana. [...], educar significa substancialmente estimular e promover 
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aquela dimensão rebelde e intolerável à autoridade, que caracteriza a natureza humana. Em 

suma, a educação é um elemento importante, ainda que não seja o único, de um projeto 

revolucionário mais amplo (Codello, 2007, pg. 107). Bakunin compreendia as evoluções 

realizadas com os avanços da ciência e das artes, mas, com a ausência de uma modificação da 

estrutura de controle e poder exercida pelo Estado, a existência do Estado, toda essa produção 

se converteria em causa de escravidão intelectual e, portanto, material, origem de misérias e 

de inferioridade para o povo, pois tais progressos também estimulam a distância que já separa 

a inteligência popular da das classes privilegiadas; para ele, a distinção no método de ensino, 

mesmo com os progressos que estavam em vigor, exercia influência apenas sobre uma reduzida 

camada da sociedade – uma porção mínima e privilegiada. Para o anarquista russo, 

 

 

na atual organização da sociedade, os progressos da ciência têm sido a causa da 

ignorância relativa do proletariado, assim como os progressos da indústria e do 

comércio têm sido a causa de sua miséria relativa. Os progressos intelectuais e 

materiais têm contribuído, pois, para aumentar sua escravidão. Qual é o resultado? 

Que devemos repelir e combater esta ciência burguesa, assim como devemos repelir 

e combater a riqueza burguesa. Combatê-las e repeli-las no sentido de que destroem 

a ordem social que é patrimônio de uma ou de várias classes, devendo reivindica-las 

como um bem comum de todos. (Bakunin; A Instrução Integral; pg.68-69) 

 

 

Para Bakunin, a distinção no método de ensino corrobora ao extremo uma manutenção 

da ordem de dominação burguesa e religiosa. Ao almejar que toda sociedade e homens e 

mulheres tornem-se livres e autônomos, elabora também críticas à Igreja. Assim, 

 

 

na instituição escolar, que deve substituir a Igreja na tarefa de educar as crianças. Uma 

escola naturalmente renovada de forma profunda, aberta a ambos os sexos, que tenha 

como base o ensino das noções mais elementares até aquelas das ciências mais 

abstratas, que se especialize no decorrer dos anos e una sempre a prática à teoria, o 

desenvolvimento do corpo àquele do espírito e do coração. A autoridade que é 

exercida nessa escola é caracterizada por um profundo respeito pela dignidade e pela 

liberdade dos jovens, uma vez que o escopo da educação é a autonomia e o 

desenvolvimento integral desses jovens. Toda punição e toda violência devem ser 

consequentemente banidas. Os valores inspiradores desse trabalho educativo devem 
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ser: “a verdade, a dignidade pessoal, a solidariedade na integridade e no respeito 

recíproco, a justiça e, sobretudo, o respeito recíproco, o culto do trabalho. ” (Codello, 

2007; pg. 114) 

 

 

O russo, assim como Proudhon, enfatizou intensamente a necessidade da integração 

entre o trabalho manual e intelectual – não podendo ser aplicado com método distinto –, em 

constante harmonia e possibilidade de aspiração. Somente com essa constante integração é que 

se conseguirá chegar à construção do homem completo: emancipado, solidário e autônomo. 

Também deixa claro que não será a educação estatal a verdadeira causadora dessa emancipação, 

pois 

 

 

o Estado não abre as portas às massas de modo que se formem por meio da ciência 

livre, viva e redentora, mas é disponível apenas para difundir um tipo de ciência 

sofisticada cujo escopo é aquele de ‘introduzir no povo um sistema de falsas noções 

e concepções’. (Codello, 2007; pg. 123) 

 

 

 Para Bakunin, a consciência é adormecida no povo por meio da formação que recebem 

das escolas do Estado, através dos interesses dos burgueses, mesmo quando utilizando o 

ludibriador jargão de instrução popular. Dentro das esferas do Estado, da sua tutela, não é 

possível existir educação popular; a instrução popular deve ser concebida diretamente pelos 

revolucionários e fora das esferas de dominação, do jogo de controle, da burguesia. Para o 

anarquista russo, 

 

 

ler, escrever, contar são as únicas coisas úteis que os filhos do povo encontram. Já é 

alguma coisa, não nego: essas três capacidades, por mais formais que sejam, pelas 

vantagens de suas aplicações na vida cotidiana de cada um, contribuem 

incontestavelmente ao desenvolvimento do pensamento, habituando-o, pelo menos 

um pouco, à abstração ou a generalização, fontes primárias de todas as idéias (...). 

Mas todas essas vantagens são mais que contrabalanceadas pelos efeitos desastrosos, 

que os tornam imbecis e brutos, pelas mentiras monstruosas que, com nome de 

verdade históricas e divinas, são destiladas na mente e na imaginação dos filhos do 

povo. É um envenenamento intelectual e moral, sabidamente calculado e 
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sistematicamente, conscientemente praticado. A última palavra dessa instrução 

popular é a resignação, a submissão a todo custo: o ideal dos burgueses, não para si 

próprios, mas para o povo. (Codello, 2007; pg. 127) 

 

 

Não deixando de refletir sobre a prática do controle e dominação, adestramento desde 

as fases mais tenras, Bakunin acredita que “toda criança encontra-se de fato, desde o início, 

exposta à incessante ação das idéias dominantes que se impõem de milhares maneiras nas 

relações entre os homens e nas coisas que as circundam. Essas idéias, esses valores, esses 

hábitos envolvem as crianças, penetram-lhes, formam-nas, e imprimem-lhes a marca 

particular, até que elas conseguem amadurecer a sua personalidade e, consequentemente, pelo 

menos em parte, conseguem libertar-se” (Codello, 2007; pg. 131).  

Para Bakunin, não é apenas através da educação formal que se realizam os processos 

educativos, os processos de aquisição de conhecimento/consciência. O caráter e o intelecto vão 

se forjando das relações sociais cotidianas e em meio a práticas culturais e sociais. Em 1871, 

Bakunin escreve um artigo onde fala sobre a questão do aprendizado que – também – passa 

pelas relações sociais; afirmando que “todo indivíduo, no momento do nascimento, desenvolve-

se e cresce segundo as idéias que lhes são transmitidas, não apenas por meio da educação 

linguística e racional, mas também por meio de um clima cultural e social que possui um forte 

peso na determinação do desenvolvimento intelectual e do caráter” (Codello, 2007; pg.133). 

Para finalizar com as contribuições referentes ao campo educacional, é importante 

deixar claro que Bakunin não defendia que a transformação se daria unicamente pela via 

educacional. Ela é uma ferramenta complementar para a emancipação humana e esta deve estar 

estreitamente relacionada à luta revolucionária. Da mesma forma que, para ele, a ciência não 

humanizada serve apenas para corromper e dominar. Para Mikhail Bakunin, a ciência 

 

 

quando não humanizada, corrompe. Ela aperfeiçoa o crime e produz uma covardia 

mais desonrosa. Um escravo sapiente é um doente incurável. Um opressor, um 

carrasco, um tirano sapiente permanece sempre imunizado contra tudo aquilo que se 

chama humanidade e piedade. Nada os assombra, nada os assusta, tampouco lhes 

comove, com exceção de seus próprios sofrimentos e perigos. O despotismo sapiente 

é mil vezes desmoralizante, mais perigoso para suas vítimas do que aquele despotismo 

que é apenas brutal. Este não toma além de seu corpo, a vida exterior, a riqueza, as 

relações, os atos. Este não pode penetrar no íntimo, uma vez que não possui as chaves. 
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Falta-lhe a inteligência para sufocar o espírito. O despotismo inteligente e sapiente, 

ao contrário, penetra na alma dos homens e corrompe seus pensamentos e suas 

origens. (Codello, 2007; pg. 134) 

 

 

Com as ciências restritas a alguns, com as distinções entre os métodos educacionais e 

de acesso ao amplo conhecimento, a dominação e o controle continuarão, pois, é dessa forma 

que interessa ao Estado e aos que o controlam. 

 Perpassamos também pelas ideias educacionais do geógrafo russo e anarquista, Piotr 

Kropotkin. Assim como outros anarquistas, Kropotkin não se dedicou exclusivamente à 

produção teórica sobre Educação; tomou como intenção de continuidade reflexiva e propositiva 

a ideia de instrução integral do Bakunin. A metodologia começada a ser traçada pelo 

conterrâneo permitiu “exaltar a diversidade natural dos seres humanos e transformá-los em 

riqueza social” (Codello, 2007; pg.137). Mutualista e defensor da interação entre o homem e a 

natureza, pensou a respeito da construção da razão através das relações sociais, passando desde 

entre os indivíduos até a natureza que os rodeiam.  

 

 

A razão é que o homem é um ser essencialmente sociável; que sua vida se compõe de 

inumeráveis sequências que se prolongam visível e invisivelmente na vida dos outros; 

que, enfim, ele não é um completo, mas uma parte integrante da humanidade. Não 

existem linhas de demarcação entre um e outro homem, nem entre o indivíduo e a 

sociedade: não há um meu e um teu moral, da mesma forma que não existe um teu e 

meu econômico. Além de nossa própria vida, nós vivemos um pouco da vida dos 

outros e da humanidade. (Codello, 2007; pg. 138) 

 

 

 Como outros pensadores e militantes já mencionados e, continuando a sistemática 

crítica ao Estado/burguesia/Igreja, Kropotkin aborda a instrução burguesa aplicada através das 

leis e diretrizes estatais e com as doutrinações religiosas, dizendo que 

 

 

o Estado é o protetor da exploração, da especulação, da propriedade privada, que é 

fruto de espoliação... Tudo a favor do proprietário indolente, tudo contra o proletário 

trabalhador; a instrução burguesa que corrompe a criança desde a tenra idade, 

incutindo-lhe os prejulgamentos antiigualitários; a Igreja que perturba a mente da 
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mulher; a lei que impede a troca de idéias de igualdade e de solidariedade, o dinheiro, 

onde é necessário, para corromper aquele que se faz apóstolo da solidariedade dos 

trabalhadores; a prisão e a metralhadora à vontade para calar a boca daqueles que não 

se deixam corromper: eis o Estado! (Codello, 2007; pg. 140) 

 

 

 No tocante à distinção de instrução existente na sociedade, uma que emancipa e outra 

que aprisiona na submissão, o anarquista russo escreve o seguinte: 

 

 

A educação permanece o privilégio de ínfimas minorias. Como podemos falar de 

educação quando o filho do operário é obrigado, aos treze anos, a descer em minas ou 

a ajudar seu pai na fazenda! Podemos falar de estudos do operário que retorna à noite, 

debilitado por uma jornada de trabalho à qual é obrigado e que quase sempre o torna 

bruto? As sociedades se dividem em dois campos hostis, e nessas condições, a 

liberdade torna-se uma palavra vã. (Codello, 2007; pg. 141) 

 

 

Da mesma forma que é dividida as funções laborais, divididas entre os que produzem 

toda riqueza e os que lucram e esbanjam dessa riqueza produzida através do suor, sangue e 

sofrimento de muitos, a educação é forjada na perspectiva de manter essa desigualdade 

estrutural. Para o russo, é evidente a defesa realizada da necessidade de haver uma instrução 

que esteja capacitada a forjar a liberdade dos indivíduos, mas essa instrução deve ser construída 

através das necessidades concretas das distintas realidades da população. O trabalho é um fator 

essencial para a sociedade, assim como a educação, mas esse dualismo – instrução e trabalho – 

deve ser forjado em concomitância; e que a palavra liberdade não seja apenas um fetiche nas 

bocas e escritos de intelectuais distantes das realidades práticas e naturais do operariado e do 

camponês. 

Essa mesma desigualdade de instrução continua sendo presenciada nos tempos atuais. 

Sempre foi de grande importância para todos os anarquistas pautar essa desigualdade; o que 

nunca foi mencionado/estudado pelas cátedras de pesquisadores educacionais. A pedagogia de 

Kropotkin pode ser sistematizada, segundo Codello, a partir do otimismo racionalista, aspira 

criar as condições pelas quais cada um se realize como ser moral, capaz de sair do isolamento 

egoísta ao qual nos obriga uma sociedade autoritária, e de irromper na vida social como uma 

força verdadeira que age pelo bem comum (pg. 144).  
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 As ciências tidas como válidas, verdadeiras e únicas, são capazes de subtrair toda 

história das lutas sociais e populares – assim como o anarquismo foi subtraído dos 

conhecimentos e obscurecido na lama do senso comum como pura desordem. Para essa validade 

possuir eficácia, é aplicada desde as mais tenras idades em constante associação estatal-

religiosa-hierárquica. Para o geógrafo russo,  

 

 

somos todos corrompidos de tal forma por uma educação que desde a infância procura 

reprimir em nós o espírito de independência e promover aquele de sujeição; somos de 

tal forma corrompidos por essa vida miserável sob a esfera da lei que regula tudo: o 

nosso nascimento, a nossa educação, o nosso desenvolvimento, o nosso amor, as 

nossas amizades que, ao final, se continuar assim, perderemos toda iniciativa, todo o 

hábito de raciocinar com a nossa mente!... Há milhares de anos os nossos governantes 

vêm repetindo continuamente, em tudo, as palavras: respeito às leis, obediência à 

autoridade! E nesse sentido, o pai e a mãe educam seus filhos, e a escola o fortalece, 

procurando mostrar às crianças, pouco a pouco, a necessidade mediante alguns restos 

da ciência falsa domesticada de forma hábil, fazendo um culto da obediência às leis, 

unindo Deus e a lei dos patrões em uma única e idêntica divindade. O herói da história 

que ela fabrica é aquele que obedece à lei, aquele que a defende contra os rebeldes. 

(Codello, 2007; pg. 146-147) 

 

Kropotkin defendia a necessidade da criação de métodos educacionais através da 

realidade e das necessidades da população. Esses métodos deveriam estar interligados com o 

trabalho manual e intelectual, pois, para ele, em “uma sociedade livre, antes de qualquer ação 

coercitiva e repressora, devota-se em buscar as causas verdadeiras e profundas dos insucessos 

educativos e, sobretudo, colocar em ação um método completamente diferente, que parta 

sempre das coisas concretas e da observação da natureza, para construir toda forma de saber 

e de instrução” (Codello, 2007; pg. 148-149) 

 Para Piotr, o método cíclico para a educação seria o melhor para poder despertar, de 

forma mais adequada, as cognições dentro das fases etárias de desenvolvimento humano. 

Segundo o russo, cada indivíduo se desenvolve de forma distinta, de acordo com a própria 

natureza e as relações exercidas em cada fase da vida. Em síntese, Codello traduz esse método 

da seguinte forma: 
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[...] o caráter unitário da aprendizagem, a permeação entre as disciplinas humanas e 

científicas deve constituir um importante ponto essencial da pedagogia e da didática. 

De fato, de um lado, o ensino da literatura “pode dar uma unidade às diversas 

disciplinas históricas e humanas graças a uma larga visão filosófica e humana, como 

também despertar, na mente dos jovens, ideais e aspirações nobres”, por outro lado, o 

ensino das ciências naturais esclarece o próprio problema no âmbito das disciplinas 

científicas. A filosofia e a poesia da natureza, afirma Kropotkin, os métodos seguidos 

das diversas ciências exatas de uma concepção elevada da vida da natureza deveriam 

fazer parte do projeto formativo. (Codello, 2007; pg. 150) 

 

 

 Por ser geógrafo e ter se debruçado bastante, também, sobre as distinções de realidades 

sociais dentro das diferentes realidades ambientais/geográficas, Kropotkin também pensou a 

respeito das práticas da divisão entre o trabalho manual e intelectual. Utilizou a análise 

sociológica sobre a educação e as distintas realidades sociais e como, com esses fatores, há uma 

divisão de níveis condicionantes a uma educação igualitária e emancipadora. Codello 

sistematiza essa análise sociológica: 

 

 

[...], não escapa a Kropotkin que a instrução pode se tornar sim um veículo de 

descondicionamento, mas que tal opção não pode ser convincente se não for inserida 

em uma leitura sociológica da realidade, que considere que o esquema de 

desigualdade revelado na divisão entre trabalho manual e intelectual, deve ser 

combinado com uma outra forma de divisão, aquele entre cidade e campo, entre centro 

e periferia. 

Do conjunto dessas análises sociológicas emerge, em Kropotkin, a consciência da 

complexidade do momento educativo, e são evidenciadas as ligações entre instrução 

e ambiente sociogeográfico. Além disso, apenas uma instrução integral é capaz de 

fazer irromper o “mercado dos talentos” e permite a toda a sociedade valer-se desses 

para seu progresso científico, artístico, literário etc. Um conhecimento geral permitirá 

a todos desenvolverem os próprios gostos e os próprios talentos. (Codello, 2007; pg. 

156) 

 

 

Todo conhecimento está relacionado à aquisição constante, desde as relações sociais, a 

relação com a natureza e com o trabalho. A metodologia está intrinsecamente ligada ao 

constante movimento dos indivíduos e da própria sociedade; torna-se indispensável a 
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“vivência, a experiência, para poder fundamentar uma educação compartilhada e 

problematizante, dentro da lógica do pensamento kropotkiniano. 

 Acreditando que a ciência deve possuir forte ligação com interpretações éticas do 

desenvolvimento histórico e social, sendo a educação sua propulsora simbiótica, Élisée Reclus 

vai refletir sobre a educação partindo da história para aprimoramento do seu pensamento sobre 

a realidade social e educacional. Reclus pensa sobre educação e sua relação intrínseca com a 

libertação/emancipação humana, não fugindo dos métodos e práticas de outros anarquistas, já 

mencionados aqui. Élisée, também geógrafo e anarquista, tece as seguintes críticas a respeito 

dos livros utilizados nas salas de aula e da ciência desvinculada da realidade social – de uma 

serventia para a sociedade: 

 

 

[...]. Os livros devem servir somente aos professores: nas mãos dos alunos, eles 

causam, em geral, mais mal do que bem. Ensinam desde verdades desordenadas a 

erros, mas, sobretudo, privam a criança de sua iniciativa individual. 

A ciência deve ser algo vivo; caso contrário, não passa de ciência escolar miserável 

(...). A grande arte do professor, tanto de geografia como de qualquer outra ciência, 

consiste precisamente em saber mostrar tudo completamente e de vários e infinitos 

pontos de vista, a fim de conservar sempre o espírito estimulado e facilitar 

incessantemente novas conquistas. (Codello, 2007; pg.196) 

 Assim como os anteriores, é possível encontrar nos escritos de Reclus a dura e firme 

crítica à ciência com intenção dogmática, fechada; uma ciência que, em vez de ser secular, 

continua no mesmo ciclo degenerativo das religiões. Nessa perspectiva de crítica aos métodos 

dogmáticos e doutrinadores, é impossível não encontrar em seus escritos as críticas sobre como 

as escolas auxiliam na difusão dessa mesma ciência doutrinadora e engessadora das capacidades 

intelectuais. Élisée afirma que  

 

 

todas as escolas do mundo não criam um inventor. Aquele que se limita a repetir as 

palavras do mestre nunca saberá nada. É dentro de cada um, em seu íntimo, em sua 

consciência, em sua vontade que se encontra o ímpeto do destino. Para agir é 

necessário desejar pessoalmente, para realizar grandes obras é necessário juntar forças 

(...). Se [...] se ocupa, antes de tudo, em saber a verdade e regular a sua vida segundo 

essa verdade, pense por si, analise as ordens recebidas, as convenções e as formas 
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tradicionais, as leis feitas para proteger o rico e para debilitar o pobre, [...]. (Codello, 

2007; pg.197) 

 

 

Como já mencionado em parágrafos anteriores, a questão do autoritarismo e da 

hierarquia são métodos sistêmicos da estrutura do Estado e esses métodos são aplicados, em 

grande proporcionalidade, desde a fase tenra da instrução e educação. Nesse sentido, Élisée 

Reclus vê a escola como espaço opressor e de aprisionamento; dentro do controle do Estado 

sobre as formas de ensino e de quais ciências são aplicadas. Contudo, acredita na transformação 

e na existência de uma escola distinta dessa existente, apostando suas reflexões no sentido de 

que 

 

 

[...], essas escolas talvez funcionem sem escravidão, sem proibições de saída, sem 

ferros e barras nas janelas. Se é desejável criar uma geração livre, comece antes de 

tudo por demolir aquelas prisões chamadas colégios e escolas secundárias! 

Socialistas, pensemos no futuro dos nossos filhos mais do que na melhora de nossas 

condições! Não esqueçamos que nós mesmos pertencemos mais ao mundo do passado 

que à sociedade futura. Pela nossa educação, pelas velhas idéias e pelos restos dos 

prejulgamentos que ainda possuímos, somos ainda alguns inimigos da nossa causa; as 

cicatrizes das correntes ainda são visíveis em nosso pescoço! Mas temos, sobretudo, 

o dever de salvar as crianças da triste educação que nós mesmos recebemos; 

aprendamos a educa-las de modo a desenvolver plenamente a mais perfeita saúde 

física e moral, saibamos fazer dos homens como nós mesmos desejamos ser. (Codello, 

2007; pg. 208) 

 

 

São palavras de reflexão através de um processo de autocrítica e crítica, dentro da 

própria defesa de que a educação também faz parte intrínseca das relações sociais desde o seio 

familiar até o mais amplo das relações na sociedade. Não são palavras que direcionam somente 

para o combate ao modelo da escola já existente. Se existem essas escolas sob o controle do 

Estado, também são espaços destinados para se pensar enquanto vetor social para a 

transformação social. E, nessas escolas, os anarquistas também devem se inserir para realizar 

as transformações almejadas e defendidas. 

 Codello realizou um ótimo trabalho e de interpretação dos escritos dos anarquistas sobre 

a educação. Assim, ele melhor explica a citação de Élisée Reclus sobre a questão da educação 



 

43 

 

como espaço utilizado para propagação de uma moralidade conservadora e de defesa para 

continuação dos métodos de controle do Estado. 

 

 

A educação intelectual e moral revela-se um meio muito eficaz para a manipulação 

dos ânimos e, consequentemente, da sociedade; portanto, quem controla os ânimos 

humanos, colocando-os na ignorância, realmente se torna dono deles. Além disso, 

freia o progresso, que por sua natureza é evolução, mudança, mantendo a ordem 

vigente naquele momento. Enfim, possui o poder de impedir a mudança dos seres 

humanos impedindo o acesso deles aos conhecimentos capazes de colocar em 

discussão o seu papel e a sua autoridade. (Codello, 2007; pg. 209) 

 

 

 A visão do anarquista e geógrafo francês a respeito das escolas estarem sob o controle 

das religiões segue as linhas dos demais anarquistas. Linhas que encontram nele os devidos 

complementos pela experiência prática e análise própria dessa prática dogmática para a 

educação. Reclus aponta que, se não é possível impedir tais funcionamentos, é dever ocupar os 

espaços organizativos dessas instituições e por dentro germinar processos emancipatórios; pois 

 

 

tomar sua direção, ter a iniciativa da disciplina que se chama instrução pública, e em 

algumas regiões conseguem perfeitamente. Contam-se aos montes as crianças 

confiadas à presteza intelectual e moral dos padres, frades e religiosos de várias 

denominações; a instrução da juventude europeia é deixada, na maior parte, ao arbítrio 

das autoridades religiosas; e mesmo onde essas autoridades são colocadas à parte da 

autoridade civil, foi dado a elas o direito de vigilância ou algumas garantias de 

neutralidade e até mesmo de conivência. A evolução do pensamento humano – que se 

realiza mais ou menos rapidamente segundo os indivíduos, as classes e as nações – 

determinou, portanto, essa situação falsa e contraditória para quem a função de ensinar 

é atribuída precisamente àqueles que, a princípio, possivelmente professam o 

desprezo, a renúncia à ciência (...). Um fato que é considerado moral pode ser incutido 

na memória dos jovens, enquanto um outro é silenciado porque é considerado tão 

importante a ponto de ser capaz de despertar nos estudantes o espírito de revolta e de 

indisciplina. (Codello, 2007; pg. 210) 
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Reclus aponta, ao nosso ver, uma defesa sobre a necessidade de existir uma minoria 

ativa dentro dos espaços existentes para instrução na sociedade, por parte dos anarquistas. O 

Estado criou, normatizou e definiu quais são as pessoas aptas para realizar a instrução das 

crianças, dos jovens e, também, dos adultos; essa instrução, logicamente, está construída na 

perspectiva de manter a ordem e servidão que o Estado tanto necessita para se manter edificado. 

Essa minoria ativa deve estar em constante atuação nos espaços de instrução, pois, segundo 

Élisée, eles são ferramentas importantes para se construir sujeito rebeldes – revolucionários! 

 Passava por Élisée, também, uma convicção dual a respeito da transformação da, e, na 

educação. Esse dualismo estava da seguinte forma: primeiro, a convicção de que é impossível 

realizar uma mudança escolar realmente nova sem passar por uma profunda mudança social; 

segundo, o interesse direto em pôr em prática imediatamente alguns métodos didáticos e 

pedagógicos que estejam em contraposição àqueles oficiais. Essa contraposição estava 

relacionada ao elitismo e às avaliações seletivas, que são elementos proporcionadores para 

manter a estrutura vigente de privilégios e dominação. 

 Reclus defendia com firmeza que a instrução deve ser realizada através das relações 

sociais e, com isso, principalmente, através do relacionamento das ciências formais com o 

cotidiano material dos estudantes. Ele defendia a tese de que 

 

a instrução é adquirida principalmente fora da escola, na rua, na oficina, diante das 

barracas da feira, no teatro, nos vagões de trem, nos barcos a vapor, diante das novas 

paisagens, nas cidades estrangeiras (...). A contemplação da natureza e das obras 

humanas, a vida prática, são esses, portanto, os companheiros com os quais se forma 

a verdadeira educação da sociedade contemporânea. Ainda que as escolas tenham 

concluído propriamente, mesmo essas, a sua evolução, no sentido da verdadeira 

instrução, elas também possuem uma importância relativa muito inferior àquela da 

vida social que nos circunda. Certamente, o ideal dos anarquistas não é aquele de 

eliminar a escola, mas melhorá-la, fazer da própria sociedade um imenso organismo 

de ensino mútuo, no qual todos sejam, juntos, estudantes e professores, no qual todo 

jovem, depois de ter recebido alguns esclarecimentos gerais nos primeiros estudos, 

aprenda a desenvolver-se integralmente, em virtude de suas forças intelectuais, em 

sua existência escolhida livremente. Mas, com ou sem escola, qualquer grande 

conquista da ciência termina por entrar no domínio público. (Codello, 2007; pg. 215) 
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 O cientista e anarquista francês também se preocupou em pensar sobre a necessidade da 

interação das artes com a ciência, preocupação sobre a dimensão estética na educação, 

escrevendo que 

 

 

A arte da educação que deve atingir as grandes transformações estéticas é ainda mais 

delicada que a educação científica, porque esta é menos direta, e a elaboração 

totalmente pessoal é infinitamente mais imprecisa. A impressão da beleza precede o 

sentido de classificação e de ordem: a arte vem antes da ciência. A criança fica muito 

feliz em ter em suas mãos um objeto luminoso, de cor vivaz, com som nítido; alegra-

se deliciosamente com a música e com as nuanças e sons, e somente mais tarde 

procura conhecer o como e o porquê de seu brinquedo: examina-o e manipula-o 

amplamente antes de desmontá-lo para dar-se conta dele (...). Dessa forma, passa da 

arte para a ciência, então, quando são compreendidas as coisas que nos circundam, 

quando a ciência tiver explicado tudo, retornamos à arte para admirar ainda, e, se 

possível, trazer o prazer para a nossa vida. (Codello, 2007; pg.224) 

 

 

Finalizando as contribuições deixadas por Élisée Reclus ao campo educacional, Codello 

realiza uma certeira observação a respeito da pedagogia libertária e da instrução integral; 

segundo Codello, para Reclus a pedagogia libertária é uma conclusão necessária da instrução 

integral. [...] não seria concebível uma educação nova sem uma relação igualitária entre 

docente e discente, entre mestre e aluno (pg. 225). Essa interação harmônica que deve ser 

propulsora da liberdade e solidariedade. 

Um dos principais anarquistas e difusores do anarquismo pela Itália, juntamente com 

Errico Malatesta, Luigi Fabbri dedicou boa parte de seus escritos mesclando o pensamento 

sobre o processo revolucionário – emancipação dos indivíduos e contra o Estado – juntamente 

com a necessidade desse processo estar estreitamente vinculado à transformação dos métodos 

educacionais. Como seus antecessores, criticou a cultura e a ciência oficial difundida pelo 

Estado e os detentores do controle dessa ferramenta de dominação, apontando que 

 

 

A cultura e a ciência oficiais do Estado possuem certamente a nossa aversão total e 

profunda, mas não porque amamos a ignorância, ao contrário, porque elas são 

falsificadas, artificiais, desumanas e desviadas de modo a tornar-se instrumento de 

governo e de classe; porque, se eliminam as noções elementares das ciências exatas 
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impossíveis de falsificar-se, nas escolas – também nas elementares, mas mais ainda 

nas secundárias e superiores – o ensino não é senão um leito de Procusto para a 

fabricação de consciências flexíveis e servis, de mentes que ignoram tudo aquilo que 

não favorece a se tornar ricos e potentes ou para reforçar o domínio desses. (Codello, 

2007; pg. 318) 

 

 

Fabbri defende que os problemas sociais não podem ser pensados dissociados dos 

problemas existentes na educação, ambos os problemas são criados através dos interesses dos 

que dirigem as estruturas do Estado e do capital; na mesma intensidade que se combate as 

injustiças de classe, os anarquistas devem combater as injustiças que são naturalizadas através 

do ensino formal. 

 Ao criticar o ensino religioso, o anarquista italiano não demonstra discordância dos 

pensadores que o antecederam, afirmando que o ensino ministrado de acordo com os critérios 

da religião significa de fato um obstáculo à liberdade de consciência, constitui um limite 

imposto à razão humana, segundo Codello (pg.323). Defendendo, como outros, a íntima 

relação entre os dogmas religiosos, políticos e econômicos e o interesse de propagação da 

submissão desde as tenras idades, Luigi Fabbri escreve em 1925 o seguinte trecho: 

 

 

[...]. Às crianças é incutida, [...], uma quantidade de outros dogmas e preconceitos de 

caráter social e político, que seria um grave erro deixá-los criar raízes na tenra essência 

infantil. Fora da escola, outras influências perniciosas vêm da rua, dos cinemas, dos 

esportes etc.; as crianças absorvem os germes nefastos de brutalidade, violência e 

desumanidade, tendências à vaidade, à coreografia, à mentira e à dissimulação. 

(Codello, 2007; pg.324) 

 

 

 Fabbri irá defender a criação de Universidades Populares, que seja espaço destinado 

para a troca contínua de pensamento e não um espaço onde se incuta prolixidade e retórica 

engomada. Essa Universidade deve possuir função social, deve servir às necessidades sociais e 

não elitistas! 

 O italiano teve contato e conhecimento com a Escola Moderna de Francisco Ferrer y 

Guardia. Ao falar sobre o projeto educacional de Ferrer, Fabbri esclareceu a distinção a respeito 

da escola laica e da escola livre, libertária. Codello interpreta o pensamento do italiano ao 
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escrever que a escola moderna não deve ser confundida com escola laica, que não é outra coisa 

senão a escola submetida ao Estado, ainda que democrática, em vez de submetida à Igreja, 

baseando-se em códigos e leis, em vez de ser na doutrina cristã, e explicitando as próprias 

palavras de Luigi Fabbri: 

 

 

[...]: “Em vez disso, nós desejamos a escola livre, isenta de poderes e da influência do 

Estado, bem como da Igreja, não subordinada a nenhum código como a nenhuma 

religião: que não reconheça, dessa forma, nenhum dogma, nem político, nem 

religioso, nem econômico” (Codello, 2007; pg. 329) 

 

 

Fabbri escreve mais sobre a Escola Moderna, afirmando que deve ser um espaço para 

difusão da pluralidade científica e não um espaço destinado para criação e promoção de novos 

dogmas, pois, tal prática, ao invés de emancipar, criará uma nova forma de dominação sobre 

uma “verdade absoluta”. Para o anarquista italiano,  

 

 

as escolas modernas não podem ser lugares nos quais se aprenda a anarquia, mas onde 

se fazem triunfar os princípios da cultura científica, racionalista e antiautoritária, da 

mesma forma que o sindicalismo revolucionário é um lugar de desejada contaminação 

pluralista entre diversos protagonistas revolucionários e progressistas. O que deve 

caracterizar a participação dos anarquistas e aquilo sobre o qual devem ser julgados é 

o grau de coerência que os adeptos desse movimento demonstram exercitar, é a 

intensidade de sua participação e de sua luta para conduzir esse movimento em direção 

aos conteúdos e métodos cada vez mais evidentemente libertário. (Codello, 2007; pg. 

334) 

 

 

 Fabbri não deixa de pensar, também, sobre a cultura imposta à sociedade e como essa 

imposição faz parte do mecanismo de controle social e de continuidade da submissão. Ele 

relaciona essa cultura ao processo de instrução, constante, dos indivíduos e como é importante 

os revolucionários – anarquistas – pensarem sobre exercitar novas ferramentas de 

transformação cultural, sendo melhor descrita com suas próprias palavras: 
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Uma vez que a fome pode ser e é amiúde um incentivo à revolta, verdadeiro 

coeficiente de rebelião, que torna as revoluções mais profundas e eficientes, é antes a 

cultura que educa a um mais alto sentimento moral e ideal. E a cultura, colocada de 

acordo com a condição de todos, mostra aos despojados quanta beleza e quanto prazer 

altamente compreendido possa dar uma vida verdadeiramente vivida em toda a 

aplicação das próprias faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Essa educação, que 

ensina aos homens a beleza de viver, traduz-se assim em uma indução à luta pela 

conquista do direito à vida, do direito ao pão, ao saber e à liberdade. (Codello, 2007; 

pg. 337) 

 

 

Fabbri relaciona a cultura em uma perspectiva de intrínseca relação com a instrução. 

Através da ampliação da cultura, que com o avanço do capitalismo foi cada vez mais 

inviabilizada e negada aos trabalhadores, os oprimidos, poderão ter acesso às produções que 

exaltam as belezas naturais e os avanços da reflexão dos homens sobre novas descobertas. A 

cultura é um fator de auxílio, segundo Fabbri, para o desenvolvimento das próprias faculdades 

mentais, físicas e espirituais – não no sentido místico. 

Essas são os linhas centrais a respeito da educação em Luigi Fabbri. Pensamentos que 

foram escritos durante a suas transições pela Europa e complementados ao se instalar, até a 

morte, na América Latina. 

 Como já apontado, esses são apenas alguns dos anarquistas que se dedicaram, durante 

suas vidas, não apenas à produção teórica, mas também prática, a respeito da necessidade do 

processo revolucionário em conjunto com a transformação educacional da população, que 

historicamente sofre com a divisão de classes e distinção desde os processos de instrução e 

educação. 
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Capítulo 2 – O Vetor Social Anarquista e a forte ligação com a Instrução Integral  

  

Desde sua origem ideológica, teórica e prática, o anarquismo floresceu das ebulições 

sociais dos trabalhadores urbanos e do campo. Sua solidificação, como um método estratégico-

teórico-prático, ocorreu através dos desenrolares históricos dos oprimidos. Pensado como um 

fermento para impulsionar e colaborar nas lutas sociais, também foi elaborado através da análise 

das relações sociais e da própria estrutura de dominação do Estado; na qual a educação também 

possui papel importante como ferramenta mantenedora e propagadora da ideologia de 

dominação e controle. Bakunin possui vários escritos tratando a questão da ciência 

propagada/defendida pelo Estado como mecanismo eficaz para manter essa dominação através 

do ensino científico, que, para ele, constitui principalmente a força do Estado: 

 

 

[...]. Ciência do governo, da administração, ciência dos negócios; ciência de tosquiar 

os rebanhos populares sem fazê-los gritar demasiado e, quando começar a gritar, 
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ciência de impor-lhes silêncio, paciência e obediência por meio de uma força 

cientificamente organizada; ciência de enganar e dividir as massas populares, de 

mantê-las sempre numa saudável ignorância para que nunca possam, ajudando-se e 

unindo seus esforços, criar um poder capaz de derrubá-los; ciência militar antes de 

mais nada, com todas as suas armas aperfeiçoadas, e os formidáveis instrumentos de 

destruição que maravilham; ciência do gênio, enfim, criou os navios a vapor, as 

ferrovias e o telégrafo; ferrovias que, utilizadas na estratégia militar, multiplicam por 

dez o poder defensivo e ofensivo dos Estados; telégrafo que, ao transformar cada 

governo numa máquina de cem, de mil braços, torna possível sua presença 

intervencionista e triunfante por toda parte, criando as mais formidáveis 

centralizações políticas que jamais existiram. 

Quem pode, pois, negar que todos os progressos científicos serviram, até agora, sem 

exceção, para o enriquecimento das classes privilegiadas e para aumentar o poder dos 

Estados, em detrimento do bem-estar e da liberdade das massas populares, do 

proletariado? (BAKUNIN, 2003; pg. 66-67) 

 

 

Bakunin realizou, durante toda sua vida, profundas análises sobre a questão do Estado 

e como essa entidade utiliza de toda produção científica, já criada pela humanidade, para 

aprimorar suas ferramentas de controle e dominação; e é compreendendo a atuação do Estado 

em utilizar dessas vastas ferramentas que os anarquistas devem atuar como minoria ativa e 

organizada na construção de força popular; vetor social na aplicação de uma instrução integral 

e racional, segundo o próprio anarquista russo. 

 Nessa perspectiva, é importante apontar, brevemente, qual definição de anarquismo é 

utilizada dentro deste trabalho monográfico. Tal definição centra-se em um Anarquismo Social, 

militante, que segundo Murray Bookchin, 

 

 

[...] está comprometido com a racionalidade, embora se oponha à racionalização da 

experiência; com a tecnologia, embora se oponha à ‘mega-máquina’; com a 

institucionalização social, embora se oponha ao sistema de classes e à hierarquia; com 

uma política genuína, baseada na coordenação confederal de municipalidades ou 

comunas, pelo povo, com democracia direta cara-a-cara, embora se oponha ao 

parlamentarismo e ao Estado.1 

 

                                                                 
1 Disponível em < http://www.anarkismo.net/article/11722>, acessado, pela primeira vez, no ano de 2010. 

http://www.anarkismo.net/article/11722
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Para Bookchin, não adianta os anarquistas ficarem presos na pura negação do Estado e 

da realidade social, eles devem estar inseridos nas esferas de sociabilização (de vivência) e de 

organização das camadas populares; devem ser fermentos - assim como Bakunin defendia a 

utilização de minoria ativa – que façam crescer as revoltas populares com viés organizativo e 

combatente. 

Frank Mintz também colabora com a conceituação sobre anarquismo social, apontando-

a da seguinte maneira: 

 

 

[...] o anarquista está em grupo de militantes aplicando princípios que relevam de uma 

interpretação ideológica; o libertário tem uma sensibilidade antiestatista que vai da 

ecologia e da participação eleitoral à defesa da democracia, no sentido burguês do 

termo, e pode agir sozinho ou em grupo com um objetivo preciso, segundo os 

momentos; o cenetista está em um sindicato anarco-sindicalista, com assalariados não 

forçosamente anarquistas, e denuncia a burocratização das centrais sindicais 

cúmplices do patronato e do Estado; o Makhnovista e o partidário de Kronstadt 

opunham-se, armas nas mãos, à ditadura dos dirigentes do Partido Comunista, amiúde 

com o apoio de militantes comunistas, e defendia a liberdade de todas as tendências 

socialistas, construindo sovietes livres de trabalhadores organizando-se por si 

mesmos. 

É todo esse conjunto que é o anarquismo social. [...], é uma organização de todos os 

trabalhadores de baixo para cima que é visado, não uma academia elitista rubro-negra. 

” (MINTZ, Frank. O Anarquismo Social. 2006, pg. 8) 

 

 

É lógico que as duas caracterizações mencionadas anteriormente são apenas parte de 

toda uma história de reflexão e construção do anarquismo de acordo com a realidade histórica. 

Assim como outras correntes ideológicas, o anarquismo também é composto por variadas 

reflexões/interpretações da sua aplicabilidade político-social ou individual (estilo de vida).  

 Nos tópicos a seguir, esmiuçaremos objetivamente a definição de anarquismo e seu 

surgimento histórico; a definição do que é vetor social para o anarquismo; a visão do 

anarquismo sobre a educação.  

 

2.1. - O que é Anarquismo e seu Surgimento 
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 O anarquismo surge através e no meio das lutas sociais durante o século XIX, e vai se 

materializando conjuntamente com toda efervescência que explode pela Europa, Ásia, Oriente 

Médio e Américas. No desenrolar histórico das lutas e das próprias teorias sociais, o anarquismo 

foi colocado à margem e sofreu uma pejorização – difusão do termo em uma acepção de senso-

comum; isso desde os espaços acadêmicos (que durante muito tempo dedicaram-se unicamente 

à perspectiva marxista de análise) até os espaços populares, sociais. 

 Assim como outras teorias que surgiram no século XIX, o anarquismo também possui 

história, teoria e uma estrutura de análise – que não faz parte do objeto de estudo deste trabalho. 

O anarquismo é composto por princípios norteadores, construção teórica elaborada 

historicamente no seio das lutas sociais; ele “é produto do movimento de massas e não pode 

jamais dissociar-se da prática” (Ba Jin. O Sino do Povo, 1927)2 

 Como já mencionado, o anarquismo é uma ideologia composta de teoria, prática, 

estrutura metodológica de análise estratégica e tática, sua definição é completamente oposta às 

difundidas através do senso-comum e das ideologias marxista e liberal. Tomamos a seguinte 

definição 

O anarquismo é uma ideologia socialista e revolucionária que se fundamenta em 

princípios determinados, cujas bases se definem a partir de uma crítica da dominação 

e de uma defesa da autogestão; em termos estruturais, o anarquismo defende uma 

transformação social fundamentada em estratégias, que devem permitir a substituição 

de um sistema de dominação por um sistema de autogestão. 

O anarquismo emerge de uma relação entre determinadas práticas das classes 

dominadas e formulações de distintos teóricos e tem como objetivo transformar a 

capacidade de realização das classes dominadas em força social e, por meio do 

conflito social caracterizado pela luta de classes, substituir o poder dominador que 

surge como vetor resultante das relações sociais por um poder autogestionário, 

consolidado nas três esferas estruturadas da sociedade. 

Para impulsionar este projeto de poder, o anarquismo considera atores principais os 

agentes sociais que são membros das classes sociais concretas, presentes em cada 

tempo e lugar, as quais constituem as classes dominadas de maneira mais ampla. O 

anarquismo busca, em meio a elas e como parte delas, aumentar permanentemente sua 

força social, por meio de processos de luta que impliquem: participação crescente, 

visando à autogestão, estímulo da consciência de classe, construção das lutas de baixo 

                                                                 
2 Disponível em <https://anarquismorj.wordpress.com/textos-e-documentos/teoria-e-debate/o-anarquismo-e-a-questao-da-
pratica-ba-jin/>, acessado, pela primeira vez, em 2012. 

https://anarquismorj.wordpress.com/textos-e-documentos/teoria-e-debate/o-anarquismo-e-a-questao-da-pratica-ba-jin/
https://anarquismorj.wordpress.com/textos-e-documentos/teoria-e-debate/o-anarquismo-e-a-questao-da-pratica-ba-jin/
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para cima, com independência em relação aos agentes e estruturas dos inimigos de 

classe; sustenta, assim, meios condizentes com os fins que pretende atingir. A 

consolidação desse projeto de poder se dá por meio de uma construção permanente, 

que encontra em um processo revolucionário, em que a violência é inevitável, um 

marco de passagem de um sistema de dominação para um sistema de autogestão. ” 

(CORRÊA, 2015; pg. 117-118) 

 

 

Corrêa faz uma sistematização objetiva dos princípios defendidos e praticados durante 

a história do surgimento, atuação e desenvolvimento do anarquismo clássico. Não foge das 

próprias teorias defendidas e aprimoradas através da realidade concreta em nossa 

contemporaneidade; mesmo alguns autores, historicamente, apontando acusações sobre o 

anarquismo não ter uma visão clara sobre força social, poder e classes sociais, Felipe 

sistematiza claramente que há sim pressupostos analíticos dos anarquistas durante os mais de 

150 anos de produção teórica deixada pelos militantes que escolheram essa ideologia como 

norteadora de suas práticas revolucionárias. 

Como já pontuado, o anarquismo surgiu através do processo histórico de luta, “como 

elaboração de um projeto global de sociedade, como movimento social e organização 

militante, data, por sua vez, de uma século e meio” (História do Anarquismo, 2008; p. 9).  

 

Proudhon, Bakunin, a guerra de faca no seio da Primeira Internacional entre duas 

concepções do socialismo (autoritário e antiautoritário, estatista e federalista, 

eleitoralista e atores da ação direta, obcecados pela tomada do poder e partidários da 

autogestão generalizada...); os cravos vermelhos da Comuna de 1870; a edificação das 

primeiras catedrais do movimento operário que foram Bolsas do Trabalho e as Casas 

do Povo; a constituição, pedra a pedra, dos primeiros sindicatos como instrumentos e 

armas de uma vontade de transformação social radical; as primeiras experiências de 

educação popular nas associações operárias; os primeiros passos de uma educação 

libertária (com o orfanato de Cempuis de Paul Robin, La Ruche de Sébastien Faure, 

as escolas modernas de Ferrer); as primeiras lutas pelo direito ao aborto, à 

contracepção e à união livre; [...]; o ímpeto, quebrado categoricamente, de uma 

vontade de impedir a carnificina da I Guerra Mundial; o engajamento, nas primeiras 

fileiras, no campo da revolução russa; a Ucrânia libertária esmagando os exércitos 

brancos de Denikin e salvando, desse modo, a revolução de 1917; o combate dos 

marinheiros de Kronstadt por uma terceira revolução (que deveria suceder-se à 

revolução burguesa e ao golpe de Estado bolchevique); o canto do cisne dos conselhos 

operários da Baviera e de Turim; a criação de uma Internacional antiautoritária; as 
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grandes lutas operárias entre as duas Grandes Guerras na Bélgica, na Alemanha, na 

Itália, na Argentina, na Espanha e alhures; a trovoada da mais importante revolução 

social de todos os tempos em julho de 1936, na Espanha; o grande sopro libertário de 

uma primavera demasiado breve em 1968; uma atravessia do deserto até estes últimos 

anos, a Federação Anarquista Francófona, a C.N.T.; as alternativas sociais, a 

renovação libertária atual...” (Ibidem) 

 

 

São breves recortes históricos da participação ou influência anarquista durante os 

levantes populares desde o século XIX. Existem outros pesquisadores que sistematizam através 

da cartografia e da cronologia toda influência e participação dos anarquistas por todos os 

continentes, desde o século XIX até o presente século. 

É através desses e de vários outros acontecimentos que o anarquismo surge e continua 

sua construção teórica, metodológica, prática e atuante na perspectiva de fortificação do vetor 

social. 

 

2.2. - O que é Vetor Social do Anarquismo  

 

 Para dar uma complementação à explicação do que é vetor social, apresentamos uma 

definição mais ampla, tomando da Física, Matemática e da Área Militar as explicações que mais 

aparentaram poder ser aproximada do que os anarquistas compreendem por Vetor Social. Na 

Física, o vetor é uma grandeza, uma direção e um sentido; na Matemática, é o segmento de reta 

orientado por um conjunto de “x” quantidades que dependerão de um sistema de coordenadas; 

na Área Militar, o vetor é uma referência ao veículo que transporta carga explosiva. Não é daí 

que deriva a significância elaborada para categorizar o que é o Vetor Social do Anarquismo. 

Alexandre Samis (2004), ao tratar sobre a crise sindicalismo anarquista no Brasil, escreve que 

“o sindicalismo revolucionário, responsável pelo primeiro vetor social conseguido pelos 

anarquistas nos grandes centros brasileiros”. A compreensão disso é que vetor social constitui 

os locais de atuação/inserção prático pelos anarquistas em todo o processo histórico de 

construção da ideologia e de sua prática. Ele é uma direção, uma coordenada, um veículo que 

levará à construção do Poder Popular e à Revolução Social. 

 É no documento do 1° Congresso da Federação Anarquista do Rio de Janeiro, realizado 

entre os dias 30 e 31 de agosto de 2008, que obtemos uma informação mais esclarecedora sobre 
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a definição de vetor social do anarquismo. O documento foi publicado no ano de 2009 pela 

editora Faísca Publicações Libertárias, contendo a seguinte definição: 

 

 

Chamamos de vetor social do anarquismo as mobilizações populares que possuem 

significativa influência do anarquismo – principalmente no que diz respeito aos 

aspectos práticos –, independentemente dos setores em que ocorram. Essas 

mobilizações, fruto da luta de classes, não são anarquistas, já que se organizam em 

torno de questões específicas de reivindicação. Por exemplo: em um sindicato, os 

trabalhadores lutam por melhores salários; em um movimento de sem-teto, lutam por 

moradia; em um movimento de desempregados, lutam por trabalho etc. No entanto, 

são espaços de inserção social do anarquismo que, por meio de sua influência, confere 

aos movimentos práticas mais combativas e autônomas, com a utilização da ação 

direta, da democracia direta, objetivando a transformação social. As mobilizações 

constituídas em vetor social do anarquismo são realizadas no seio dos movimentos 

sociais, considerados por nós como espaços privilegiados para o trabalho social e o 

acúmulo, e não como uma massa a ser dirigida. (FARJ; 2009) 

 

 

O esboçado pela Federação Anarquista do Rio de Janeiro nos dá o entendimento de uma 

atuação em dois níveis, dualismo organizacional. Uma organização especificamente de corte 

ideológico anarquista, na qual são pensadas e estruturadas as táticas e as estratégias (objetivos 

finalistas); e outra organização, composta por vários sujeitos sociais, de corte reivindicativo das 

urgências destinadas para as camadas populares – na qual os anarquistas serão, além de 

trabalhadores e também membros da classe oprimida, fermento para impulsionar o crescimento 

das lutas com norte de combatividade, solidariedade e princípios organizativos libertários: 

horizontalidade, democracia de base, ação direta e protagonismo popular. Portanto, o vetor 

social do anarquismo é todo espaço de atuação reivindicativa (estudo, trabalho, moradia, terra, 

salário etc.) em que há possibilidade de aplicação do fermento para criar influência construtiva 

para a efervescência de um sujeito ativo, combativo e revolucionário. 

 Esse dualismo organizacional, ao nosso ver, é uma estratégia utilizada para ampliar as 

possibilidades de atuação e inserção nos mais vastos campos de lutas reivindicativas na 

sociedade. Por isso, Vetor Social se caracteriza como uma direção a ser percorrida, para 

inflamar o processo da caminhada à perspectiva revolucionária. 
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2.3. - A visão do Anarquismo sobre a Educação 

 

 Diante da pesquisa realizada, foi possível obter um quadro da visão do Anarquismo 

sobre a Educação. Desde o século XIX, os anarquistas se preocuparam com a questão da 

instrução e da educação. Ao questionarem o Estado e suas ferramentas de controle e dominação, 

conseguiram analisar, alguns mais profundamente e outros de maneira geral, que a distinção no 

ensino corrobora a forma de manter o controle de poucos sobre muitos. Assim como Francisco 

Ferrer y Guardia expôs ao pensar a necessidade da renovação da escola, 

 

 

Educar equivale atualmente a domar, adestrar, domesticar. [...]. Para realizá-la [a 

educação], inspiraram-se sensivelmente nos princípios de disciplina e de autoridade 

que guiam os organizadores sociais de todos os tempos, os quais não têm mais do que 

uma ideia muito clara e uma vontade, a saber: que as crianças se habituem a obedecer, 

a crer e pensar segundo os dogmas sociais que nos regem. Com isso assentado, a 

instrução não pode ser nada além do que é hoje. Não se trata de secundar o 

desenvolvimento espontâneo das faculdades da criança, de deixá-la buscar livremente 

a satisfação de suas necessidades físicas, intelectuais e morais; trata-se de impor 

pensamentos feitos; de impedir-lhe para sempre de pensar de outra maneira além da 

necessária para a conservação das instituições desta sociedade; fazer dela, em suma, 

um indivíduo estritamente adaptado ao mecanismo social. (Ferrer y Guardia, 2014; 

pg.75-76) 

 

 

Dentro da atual estrutura de formação/preparação dos educandos e educadores, o 

importante é criar ferramentas distintas das convencionais para formar/preparar os alunos e os 

professores dentro de uma nova perspectiva/projeto de ensino. Para a atual realidade, é 

importante haver ferramentas paralelas de formação, estruturas claramente objetivadas 

(construídas) dentro de novos princípios pedagógicos que ainda não foram analisados com 

maior importância; retomando os métodos da educação correlacionada com as lutas e realidades 

sociais – com as propostas pedagógicas elaboradas pelos anarquistas. Bakunin (1873) também 

realizou uma análise sobre a questão educacional e que, a nosso ver, serve e muito para a 

reflexão da mesma na atualidade; utilizando as seguintes palavras para falar sobre a instrução e 

sua importância: 
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Querem ensinar-lhe apenas o abecedário, isto é, escrever e contar, acrescentando a 

isso um pouco de instrução geral e um pouco menos ainda de história fictícia [...]? Em 

resumo, o que se aprende em nossas escolas primárias lá onde existem. É verdade, 

saber ler e escrever é uma coisa das mais úteis, e, inclusive, indispensável ao povo; 

mas constatemos o seguinte: primeiramente, ainda que permita, por sinal muito 

francamente, desenvolver de maneira rudimentar as faculdades mentais do povo, o 

alfabeto considerado separadamente ainda não é a ciência, mas apenas uma porta 

aberta para a ciência; em segundo lugar, para ensinar a ler e escrever a setenta milhões 

de indivíduos, os meios e as forças que dispõem esses homens de boa-fé estão longe 

de ser suficientes. Para que esse objetivo possa ser alcançado com sucesso seria 

necessário, nas circunstâncias presentes, sob o regime atual, político e econômico, 

[...], empregar uma notável parte da totalidade dos recursos públicos e, além do mais, 

obter a opinião favorável do governo, pois tão vasta empresa como esta, que consiste 

em dar o ensino primário a todo um povo, não pode ser conduzida a bom termo em 

segredo. Mas todo mundo sabe que os recursos do Estado [...] vão para empresas e 

interesses que nada têm a ver com a instrução do povo, e que o governo não apenas 

não manifesta opinião favorável, como, ao contrário, promulgou os decretos mais 

severos e continua a tomar as medidas mais diligentes e mais eficientes para proibir 

as pessoas que não estão habilitadas a isso, isto é, que não são funcionários ou não 

estão encarregadas pelas autoridades de instruir o povo, [...]. (Bakunin, 2015; pg. 348-

349) 

Os governos de todas as nações, até os dias atuais, disponibilizam e aprimoram a 

educação como ferramenta mantenedora da estrutura vigente. Não é interessante para o Estado, 

mesmo os mais progressistas, disponibilizar uma educação que possa criar uma profunda e 

completa emancipação dos oprimidos; criar tais métodos educacionais é ao mesmo tempo 

possibilitar criar indivíduos autossuficientes, que possam compreender organizados sem a 

necessidade do poder estatal e, também, gerar riscos de combates mais ardentes contra o 

capitalismo e suas perspectivas de controle. Quando há iniciativas de educação popular, além 

das normativas do Estado, essas propostas são impelidas através das burocracias, 

criminalizações e/ou perseguições. 

Para Bakunin e, para outros anarquistas, a educação e a instrução são questões vitais e 

de grande preciosidade necessária para toda a nação ir aprimorando os meios de luta para sua 

emancipação coletiva. É na forma que lhe é disponibilizada e aplicada à classe oprimida que 

entra sua crítica e questionamento; em seus escritos, é possível ver claramente a defesa sobre a 

necessidade de haver instrução, mas que ela seja realizada através da intenção de profunda 
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transformação e dentro da própria urgência e realidade do povo, de baixo para cima. De nada 

adianta, para Bakunin, haver dedicação unicamente para as teorias se ela não tiver alinhamento 

– nivelamento – com a prática, com a realidade concreta. Essa defesa é realizada da seguinte 

maneira pelo anarquista russo: 

 

 

[...], lede, instruí-vos a todo minuto que vos permite a ação revolucionária à qual 

deveis, evidentemente, consagrar a maior parte de vosso tempo; desenvolvei tanto 

quanto possível vossos conhecimentos e, ao mesmo tempo, ampliai e fortalecei vossas 

faculdades intelectuais; esforçai-vos para aumentar essa coisa preciosa que é a aptidão 

a generalizar os problemas o os fatos sociais, aptidão que precisamente faz falta ao 

povo e que deveis conceder-lhe em troca do que ele vos dá. Sede homens instruídos, 

tendo bons e inúmeros conhecimentos, mas não homens de ciência. Estes estudam a 

ciência pela ciência. [...], deveis estudar pela revolução e ter sempre em vista extrair 

de cada conhecimento recém-adquirido o máximo de proveito para a causa 

revolucionária. (Ibidem; pg. 351) 

 

 

Para Bakunin, e os anarquistas de uma forma geral, a visão sobre a educação é que ela 

deve ser aplicada através de um método racionalista, desvencilhado de uma postura hierárquica 

e autoritária; no qual as descobertas e contribuições da ciência possam ser ensinadas não como 

verdades absolutas, mas como ferramentas para aprimoramento das análises sobre os problemas 

sociais, as desigualdades como um todo. As ciências devem servir como mecanismo de 

emancipação e liberdade dos homens. Obter conhecimento científico por pura vaidade, status 

quo, é privilégio e todo privilégio social, econômico e científico devem ser combatidos. A 

ciência que não possui função social, instrumento para a libertação, serve apenas como 

instrumento de dominação, e é esse instrumento muito utilizado pelo Estado para justificar suas 

estruturas de dominação econômica, social e cultural. 

 

Portanto, o anarquismo durante o seu desenvolvimento teórico-histórico não excluiu de 

suas fileiras de análise a instrução e a educação científica; ambas são importantes vetores sociais 

para aprimoramento das propostas de luta, organização e ação revolucionária. Todo 

conhecimento científico, para os anarquistas, é importante; porém, esses conhecimentos devem 

estar subordinados às necessidades sociais – às urgências concretas das classes oprimidas. A 

ciência não deve ser colocada como um dogma, uma inversão do dogma metafísico pelo 
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científico; a ciência não é uma verdade absoluta, ela é construída dentro de específicas 

realidades sociais, culturais e, mais importante, temporais.  

Assim, a educação também é considerada como um vetor social do anarquismo; ela é 

uma ferramenta que possibilita influenciar com germes de organização, ação e combatividade 

contra o obscurantismo dos dogmas religiosos e estatais – contra a submissão e as opressões 

impostas à classe oprimida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 - A Prática Pedagógica da Escola Moderna no Brasil e seus referenciais 

Históricos  

 

 Falar sobre a prática pedagógica da Escola Moderna no Brasil é falar sobre a concepção 

pedagógica dos anarquistas e a prática adotada por eles. Os anarquistas que tiveram atuação 

prática e teórica nas primeiras décadas do século XX, no Brasil, não fugiram dos ideais 

propostos por seus anteriores; o que fizeram em terras brasileiras foi através de princípios 

concretos já deixados como ferramentas disponíveis para a análise de utilização e adaptação de 

acordo com a realidade existente. Desse modo, as experiências da Escola Moderna no Brasil 

são oriundas ou marcadas pelas ações e práticas dos anarquistas – essa contextualização estará 

presente no desenvolver deste capítulo. Alguns apontamentos sobre essa prática já foram 

mencionados no capítulo anterior. Contudo, é relevante reafirmar que, para os anarquistas, a 

educação é realizada para além das instituições; ela é vista a partir de uma tríplice dimensão 

que podem ser definidas como educação formal, não-formal e informal. Esse tripé educacional 

é realizado através da intrínseca relação social no cotidiano, passando pelas relações entre 
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família, amigos, bairro, instituições educacionais, trabalho, cultura, lutas reivindicativas e 

instâncias organizativas de classe. Tatiane da Silva Calsavara escreve, no artigo “Os 

anarquistas e a Educação – As escolas Modernas ou Racionalistas3”, a seguinte definição sobre 

essa tríplice dimensão educacional: 

 

 

A educação formal: entende-se que é aquela realizada na escola, através de 

conhecimentos sistematizados através de um currículo, com disciplinas estabelecidas 

e determinada sequência, e que tem como base um método, no caso das “Escolas 

Livres”, o método racionalista; a educação informal: abrange todas as formas e 

possibilidades educativas presentes no cotidiano, constituindo assim, um processo 

permanente e não organizado. [...], a educação informal está presente nos momentos 

de greve, na boicotagem, na sabotagem, nas manifestações espontâneas dos 

trabalhadores, na sua ação dia-a-dia a caminho da revolução social, e; a educação 

não-formal: caracteriza-se por não fixar tempo e local, é flexível na escolha dos 

temas, das questões trabalhadas, embora possua uma certa organização e em muitos 

casos possa levar a uma certificação. A finalidade da educação não-formal não 

consiste em fornecer certificados, mas fornecer informações, provocar debates e 

reflexões. [...] está presente em conferências, palestras e no teatro social. 

(CALSAVARA, 2002; pg.2-3) 

 

 

É nessa tríade que foram sendo desenvolvidas as práticas educacionais dos anarquistas, 

desde as primeiras colônias familiares, compostas por anarquistas estrangeiros ainda em 

décadas finais do século XIX, até os espaços organizativos do sindicalismo revolucionário que 

possuiu concretude organizativa já nas primeiras décadas do século seguinte. 

Os anarquistas trabalhavam o processo educativo por várias vias. Os jornais constituíam 

uma das principais vias de propaganda e foram muito utilizados como ferramenta educacional 

para as primeiras instruções. Essa produção é constada desde os finais do século XIX, como 

escreve o pesquisador Alexandre Samis, em seu artigo “Pavilhão Negro sobre Pátria Oliva: 

Sindicalismo e Anarquismo no Brasil”, 

 

 

                                                                 
3 Artigo disponível em <http://sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe2/pdfs/Tema2/0201.pdf>, acessado pela primeira vez em 02 
de março de 2014. 

http://sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe2/pdfs/Tema2/0201.pdf
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Segundo o linotipista Polidoro dos Santos, já no “Primeiro Congresso Operário do 

Rio Grande do Sul” (1898), um grupo aproximado de vinte anarquistas havia 

contribuído para a discussão das propostas e resoluções do encontro, apresentando, 

inclusive, uma tese sobre boicotagem e sabotagem. Como resultado concreto da 

interferência dos anarquistas no Congresso, formou-se o “Grupo de Estudos Sociais” 

[...]. [...], no ano de 1899, após uma certa apatia, houve uma reaglutinação de 

libertários que, além de formarem o “Grupo de Homens Livres”, iniciaram, após uma 

conjuntura de greves no estado, a publicação do jornal A Luta, que duraria até 1910. 

(SAMIS, 2004, in: História do Movimento Operário Revolucionário, pg. 151) 

 

 

Ainda sobre o desenvolvimento dos periódicos anarquistas durante o século XIX, 

durante suas últimas décadas... 

 

 

Entre os anos de 1893 a 1917, foram publicados no Paraná cerca de 16 títulos de 

jornais anarquistas. Com assuntos que iam do anticlericalismo, questão feminina, [...], 

os periódicos defendiam a necessidade da organização e a busca da Revolução Social. 

Embora nos primeiros tempos a propaganda tenha ficado muito a cargo de imigrantes 

italianos, tal situação altera-se com o avanço século a dentro. No ano de 1901, o jornal 

anarquista Electra, e depois dele O Escalpello, de 1908, O Dever, de 1912, e A Revolta 

e A Terra Livre, ambos de 1917, eram já dirigidos por uma maioria de militantes 

nacionais. 

No ano de 1899, Egizio Cini e Gigi Damiani, veteranos da Colônia Cecília, editavam 

o jornal anarquista Il Diritto em conformidade com algumas alterações que vinham 

ocorrendo nas bases de organização do operariado paranaense. (Ibidem; pg. 152) 

 

 

A propaganda, via jornais ou folhetins, era uma das formas utilizadas para difundir e, 

ao mesmo tempo, instruir (alfabetizar e educar) as massas oprimidas. Assim como na Europa, 

essa prática foi adotada em várias regiões. No Brasil, o mesmo método foi utilizado para poder 

difundir o anarquismo e suas propostas de transformação social e de perspectiva educacional 

para facilitar o conhecimento da realidade social vigente.  

Várias foram as movimentações sociais nas quais os anarquistas estiveram envolvidos, 

como já apontado, desde o século XIX em terras brasileiras. Mas é com a entrada do século XX 

e o com o desenvolvimento, também, do operariado que se inicia uma maior expressividade. 
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Samis traz outras contribuições a respeito do crescimento do anarquismo pelo Brasil. No trecho 

seguinte, especificamente na região sul, o pesquisador afirma que 

 

 

[...], foram iniciadas diversas experiências no campo pedagógico, literário e de 

agitação social. Polidoro dos Santos, Nino e Orlando Martins, Cecílio Villar, F. 

Kniested, Zenão de Almeida e outros, engrossavam as fileiras da Escola Moderna de 

Porto Alegre, da Revista Liberal e dos Comitês de Defesa Popular, criados durante as 

greves, a partir de 1916. [...]. 

[...] 

Na fração mais setentrional da região sul, no estado do Paraná, o anarquismo urbano 

colheu os frutos da diáspora ocorrida na Colônia Cecília. Alguns colonos foram para 

Curitiba e inseriram-se em setores do movimento operário, iniciando uma ação 

organizativa importante; outros deram início a carreiras no âmbito do magistério [...]. 

(Ibidem) 

 

 

Eis aí já apontamentos sobre os envolvimentos pedagógicos dos anarquistas pelo Brasil e, 

também, alguns nomes desse período.  

É importante frisar que para os anarquistas todo processo pedagógico de instrução está 

relacionado às movimentações sociais cotidianas; a luta pela instrução se inseria no contexto 

das demais batalhas que se desenvolveram no sentido de recuperar instrumentos de atuação 

social historicamente monopolizados pelas classes dirigentes, insistir na necessidade da 

educação como instrumento de atuação social, pois, era – e ainda é – necessário instrução 

para melhor reivindicar, ao mesmo tempo que era necessário reivindicar para poder estudar, 

corretamente escrito por Tatiana (2002). 

Os anarquistas, desde as primeiras décadas do século XX, se dedicaram desde a construção 

do sindicalismo revolucionário até a ateneus libertários, associações gremiais, grupos de 

estudos e também universidades populares. Em 1911, no Ceará, o trabalho dos anarquistas 

ligados ao “Grupo Libertário de Estudos Sociais” permitiu que os cearenses tivessem assento 

no “Segundo Congresso Operário Brasileiro”, e que as políticas do referido encontro fossem 

mais facilmente levadas ao Ceará. Também, através de Caminha, foram postas em curso 

experiências de Escolas Racionalistas e do estudo do esperanto (Samis, 2004, pg. 156). O 

estudo do esperanto tinha como intenção a internacionalização de uma única língua que poderia 
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facilitar a comunicação entre os trabalhadores de todo o mundo e romper as fronteiras impostas 

pelas fronteiras e língua dos colonizadores.  

 Em Alagoas, também há registro de experiências do campo pedagógico impulsionadas 

pelos anarquistas e libertários. Não destoando de outras regiões brasileiras, no ano de 1915, em 

Maceió, consta a existência dos seguintes periódicos anarquistas: O Debate, O Rebate e A 

Semana Social. Em 1920, com a refundação da Federação Operária de Alagoas – fundada 

inicialmente em 1° de maio de 1913 – há a publicação do jornal O Escravo. Samis traz da 

seguinte maneira essa contextualização histórica do anarquismo em terras palmarense: 

 

 

No Estado de Alagoas, nos primeiros anos do século XX, a exemplo de outras partes 

do país, a influência socialista foi marcante, sendo, posteriormente, posta à prova 

pelas primeiras incursões de anarquistas. Elysio de Carvalho, o polêmico anarquista 

individualista, tomou em Maceió suas primeiras lições do pensamento libertário, indo 

posteriormente para a Capital Federal, onde deu início, em colaboração com o médico 

e anarquista baiano Fábio Luz, a Universidade Popular, em 1904. [...]. Em 1915, 

surgem em Maceió os jornais operários O Debate, O Rebate e A Semana Social, este 

último dirigido por Antônio Bernardo Canellas a partir de 1917, até este se radicar em 

Recife. No Congresso da Paz do Rio de Janeiro, a F.O.A. foi representada por Luiz 

de França. Após um Período de crise no final da década de 10, a “Federação Operária 

de Alagoas” é refundada em agosto de 1920, tendo como órgão o jornal O Escravo. 

(SAMIS, 2004; pg. 157-158) 

 

 

 Mesmo possuindo um operariado menos expressivo, massivo, em comparação com 

outras regiões do Sudeste, Minas Gerais também possui seus registros sobre movimentação 

anarquista e práticas de pedagogia defendida pelos anarquistas; a existência ou não de 

operariado também nunca foi parâmetro primordial para a atuação dos anarquistas, pois onde 

houver oprimido é onde também devem estar os anarquistas. O registro sobre a prática dos 

anarquistas mineiros é retratado por Alexandre Samis desde o ano de 1906, com a fundação do 

jornal A Nova Era e com a organização de mutirões para construção de teatros etc. Samis 

escreve 
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Entre os militantes anarquistas mineiros o nome de Avelino Fóscolo se destaca por 

diversos fatores, melhor explicados elencando-se suas atividades até a sua morte na 

década de 40. Fóscolo, amante da boa literatura portuguesa e francesa, foi admirador 

e epígono de nomes como Zola, Eça de Queiroz e Guerra Junqueira. Na sua juventude, 

como Fábio Luz, Curvelo de Mendonça, Benjamim Mota e Edgard Leuenroth, havia 

passado pelo ativismo republicano e mudara de posição tão logo iniciou suas 

primeiras leituras do anarquismo. Os jornais vindos do Rio de Janeiro e São Paulo 

foram muito importantes e, em especial, A Lanterna e O Livre Pensador, despertam 

nele o desejo de iniciar um empreendimento semelhante em Minas Gerais. 

Em 1906, Fóscolo funda o jornal A Nova Era e, posteriormente, inicia uma carreira 

de romancista a partir da confecção de obras inspiradas no “naturalismo” de Zola, [...]. 

Em Taboleiro Grande, onde vivia, passou a organizar mutirões de construção de 

teatros e outras iniciativas correlatas, chegou mesmo a escrever diversas peças teatrais 

com o fito de educar pela arte. (SAMIS, 2004; pg. 161-162) 

 

 

 Várias foram as experiências práticas pelo Brasil. Muitos registros foram perdidos. O 

que se tem está disperso em jornais, cartas e memórias que precisam ser recuperadas, já 

avançado bastante por grupos e pesquisadores pelo Brasil. No entanto, já é possível adentrar a 

experiência das Escolas Modernas no Brasil e quais foram, alguns deles, os militantes que 

estiverem diretamente envolvidos nessa luta pedagógica. É com o fuzilamento de Francisco 

Ferrer y Guardia, em 1909 pelo governo espanhol, que se teve a formação do Comitê Pró-Escola 

Moderna na cidade de São Paulo. 

 Escolas, Grupos de Estudos Sociais, Bibliotecas, Jornais, Centro de Cultura Social, 

Ateneus Libertários, Teatros etc., compuseram uma parte das práticas utilizadas pelos 

anarquistas para aplicação das intenções pedagógicas libertárias. O que era disponibilizado para 

as camadas detentoras de capitais – econômico, cultural e social –, com aval e financiamento 

estatal, os anarquistas organizavam com perspectiva popular e emancipatória para o operariado 

e demais sujeitos sociais das camadas desprivilegiadas. Ao abordar sobre “Escola, teatro e 

cultura proletária”, Alexandre Samis contribuiu com o seguinte registro histórico: 

 

 

[...], as primeiras escolas libertárias surgiram para atender às necessidades de 

trabalhadores e desenvolver neles, através da ilustração, a base teórica para o 

complemento da sua natural revolta de classe. No ano de 1902, o Círculo Educativo 

Libertário Germinal, anunciava a abertura da Escola Racionalista Libertária. A notícia 
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vinha pelo jornal anarquista O Amigo do Povo, que tinha a sua frente Neno Vasco, 

Gigi Damiani, Benjamim Mota e outros, e era incansável na tarefa de promover as 

idéias de Paul Robin, sobre a Educação Integral, e de Francisco Ferrer y Guardia, 

sobre a Educação Racionalista. 

Com o fuzilamento do catalão Ferrer, acusado de mentor de uma greve insurrecional 

pelo governo espanhol no ano de 1909, uma Comissão Pró-Escola Moderna acabou 

por se formar em São Paulo. Muitos militantes como Oresti Ristori, Neno Vasco, 

Edgar Leuenroth e Gigi Damiani, engajaram-se na causa pedagógica libertária. No 

Rio de Janeiro, em Vila Isabel, operários fundariam, em 1908, a Escola 1° de Maio, 

refundada por Pedro Matera, em 1913; a Escola Operária 1° de Maio, em Olaria, no 

ano de 1919; a Escola Nova, em 1920 e as Escolas Profissionais, fundadas pela 

U.O.F.T., também em 1920, todas inspiradas nos princípios de Ferrer y Guardia. 

Dessa forma, o fenômeno pedagógico racionalista iria se espalhar pelos grandes 

centros onde houvesse organizações operárias revolucionárias. 

[...]. 

Na mesma linha das Escolas Modernas estavam os Centros de Estudos Sociais, 

destinados à difusão de palestras e do ensino compartilhado entre os sócios. Tais 

centros eram mais simples de serem implantados do que as Escolas Modernas, 

bastando para isso a locação ou cessão de uma sala e a contratação ou convite de 

palestrante. Uma das primeiras Universidades Populares de Ensino Livre, fundada em 

1904, no Rio de Janeiro possuía esse caráter. (SAMIS, 2004; pg.165-166) 

 

 

Com um operariado em construção no Brasil, muitos estrangeiros e um grande número 

de analfabetos e que apenas falavam a língua de origem, surge também a possibilidade de uma 

dupla atuação para os anarquistas: instruir para reivindicar, reivindicar para conquistar! Esses 

espaços organizativos, mencionados na citação anterior, são os primeiros espaços para uma 

solidificação de vetor social para os anarquistas. Com a facilitação do letramento, do 

conhecimento científico – mesmo que tendo sido dentro das necessidades concretas do 

operariado em ebulição –, foi capaz de aplicar um fermento revolucionário para as próximas 

décadas de efervescência de maiores lutas reivindicativas do sindicalismo revolucionário. 

 As principais pesquisas apontam Adelino Tavares de Pinho e João Penteado como os 

fundadores da Escola Moderna no Brasil. O que é possível extrair dessa afirmação? É o fato de 

haver maior documentação registrada, maior arquivo histórico sobre toda prática executada por 

Adelino e Penteado. Isso não quer dizer que não houve outras práticas pelo Brasil. É importante 

ter claro que muita documentação foi apreendida, desaparecida e até mesmo destruída pelo 
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aparato repressor do Estado, que nunca deixou de perseguir os anarquistas desde o início do 

século XX – fato que trataremos em capítulo posterior. 

 Todavia, sobre as Escolas Modernas no Brasil e sobre os seus fundadores, é relevante 

já deixar claro quais questionamentos e quais fins/objetivos almejaram Adelino de Pinho e João 

Penteado. Em primeiro lugar, os questionamentos são os mesmos realizados pelos demais 

militantes anarquistas; para Pinho e Penteado, as práticas pedagógicas oficialmente aceitas e 

difundidas pelo Estado e pela Igreja são constantemente questionadas ao serem instrumentos 

para submissão e controle, um cabresto dogmático que impera sobre os sujeitos a servidão sem 

questionamentos. Com isso, as Escolas Modernas devem abrir “um campo de reflexão acerca 

de uma educação mais justa e solidária, no processo de formação de um indivíduo criativo, 

autônomo e livre (CALSAVARA, 2002; pg.8). Para Calsavara, existem três principais fins e 

objetivos da pedagogia defendida e aplicada por Adelino e João, sendo: primeiro, libertar a 

criança do progresso e envenenamento moral que lhe é transmitido através da educação 

religiosa ou do governo; segundo, desenvolver junto à inteligência a formação do caráter, 

apoiando toda a concepção sobre o valor da solidariedade; terceiro, permitir que o professor 

trabalhe com autonomia e dinamismo não escondendo verdades científicas e não falseando a 

história. 

Durante a pesquisa, tivemos contato com três obras que contribuíram para uma melhor 

compreensão sobre os trabalhos executados por João Penteado e Adelino de Pinho. Sobre 

Adelino de Pinho, a Biblioteca Terra Livre lançou o livro “Pela educação e pelo trabalho e 

outros escritos”; que teve como intenção realizar uma biografia da vida e da produção – 

contribuição – realizada pelo anarquista para a questão educacional em terras brasileiras. Sobre 

João Penteado, o acesso foi com duas obras, sendo a primeira “João Penteado o discreto 

transgressor de limites” de Fernando Antonio Peres – tese de doutorado defendida na Faculdade 

de Educação da USP em 2010; a segunda, ainda sobre Penteado, foi “Educação Libertária no 

Brasil – acervo João Penteado: inventário de fontes” organizado por Carmen Sylvia Vidigal 

Moraes, que são resultados da pesquisa histórica e arquivística desenvolvida a partir da 

organização de fontes documentais geradas nas instituições educacionais dirigidas pelo 

educador anarquista João Penteado entre 1912 e 1960 – entre elas a Escola Moderna N° 1 do 

Belenzinho – e de textos, escritos e acumulados pelo professor, pertencentes a seu arquivo 

pessoal. 

 A respeito da vida prática (militante) de Adelino Tavares de Pinho, a Biblioteca Terra 

Livre organizou de maneira brilhante a trajetória prática e reflexiva de Adelino. Além de ter 



 

67 

 

sido diretor da Escola Moderna n°2, esteve envolvido em várias outras mobilizações sociais e 

de corte libertária/anarquista; escreveu artigos reflexivos sobre o trabalho manual e intelectual 

e a necessidade da luta por educação e trabalho; e críticas direcionadas à educação do período 

em que viveu como também ao puro acúmulo de conhecimento sem função social. No que se 

refere a sua atuação, importa-nos as seguintes linhas escritas: 

 

 

[...], atuou em Campinas, se tornando professor da Escola Social, vinculada à Liga 

Operária de Campinas, onde colocou em prática, já em meados de 1907, a pedagogia 

racionalista, sendo sem dúvida, um de seus pioneiros divulgadores. A escola foi 

inaugurada em 24 de fevereiro de 1907, contando com Renato Salles como professor, 

além do próprio Adelino, sendo verificada a presença de representantes de diversas 

entidades operárias da região e representante da Federação Operária de São Paulo 

(FOSP). Essa experiência, ao lado de outras anteriores como a Escola Germinal no 

bairro Bom Retiro em São Paulo, ainda pouco conhecidas e estudadas, foram, sem 

dúvida, base importante para o posterior desenvolvimento da rede de escolas 

racionalistas que surgiram e se espalharam pelo Brasil na década seguinte. (Adelino 

Tavares de Pinho, Pela Educação e pelo trabalho e outros escritos, 2012; pg. 11-12) 

 

[...] em São Paulo, alguns anos mais tarde, tornou-se diretor da Escola Moderna n° 2 

(que inicialmente esteve sob a direção de Florentino de Carvalho) e trabalha lado a 

lado com João Penteado, que assumiu a direção da Escola Moderna n° 1. A abertura 

de ambas, em 1912, foi fruto dos trabalhos do Comitê Pró-Escola Moderna, 

constituído logo após o fuzilamento do educador catalão Francisco Ferrer y Guardia 

em fins de 1909. (Ibidem; pg. 13) 

 

 

A intrínseca relação das escolas, instituições, destinadas para o operariado com as 

federações e sindicatos – espaços de organização da classe – possibilitou uma ampla divulgação 

e realização da perspectiva da Escola Moderna; um fator importante é que, mesmo com a 

distância e as dificuldades que tinha na troca de informações (sua demora) com o que acontecia 

na Europa e em outros continentes, foi através do conhecimento das propostas pedagógicas de 

Ferrer y Guardia e com seu fuzilamento, em 1909, amplamente divulgado nos jornais operários 

da época, que se tem uma força de ação e defesa de uma educação voltada para o povo e sua 

emancipação. 
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 A respeito da organização e funcionamento da Escola Moderna n° 2, cuja direção esteve 

sob os cuidados de Adelino, era disponibilizado ensino primário e médio para crianças e 

jovens, das 11h às 16h e adultos, das 19h às 21h; por não possuírem investimentos da esfera 

pública (do Estado), era pedido uma contribuição para o custeamento dos trabalhos executados 

na escola sendo pago uma mensalidade de acordo com as possibilidades de cada um, e aqueles 

que não dispunham de meios para custear o ensino colaboravam com materiais básicos ou 

participando das atividades realizadas pela escola para arrecadação de fundos (Ibidem; pg. 

13-14). A utilização da escrita em jornais próprios era um dos métodos para se atingir os 

objetivos pedagógicos das Escolas Modernas n° 1 e n° 2; o jornal denominado de O Início era 

dirigido e redigido pelas próprias crianças da escola. O objetivo do jornal era 

 

 

[...] fornecer informações das atividades sociais, debater a conjuntura nacional e 

internacional, registrar e rememorar as datas e fatos relevantes do movimento operário 

e, por outro, e muito mais importantes, divulgar os trabalhos e produções escritas pelos 

próprios alunos da Escola, transformando-os em agentes ativos do processo 

pedagógico. (Ibidem; pg. 14) 

 

 

Acerca da instrução, o método aplicado e defendido era de que ela servisse como 

ferramenta para intervenção na realidade social cotidiana dos sujeitos que pela escola eram 

instruídos. Portanto,  

 

 

instruir-se não significa apenas acúmulo de conhecimentos, tornando-se um indivíduo 

iluminado, mas sim de apropriar-se de todo um arcabouço de conceitos e reflexões 

que possibilitem a intervenção do sujeito no mundo, possibilitando a criação de novas 

realidades. Esse autodidata busca o conhecimento não porque isto irá lhe oferecer 

oportunidade para melhorar de vida, mas sim porque quer, fundamentalmente, mudá-

lo, transformá-lo sempre. (Ibidem; pg. 18) 

 

 

 Em um dos folhetos escritos por Adelino de Pinho, é abordada a questão da educação e 

do trabalho e como ambos estão direcionados ao sentido de manter esferas de dominação, 

hierarquia nos saberes e no trabalho – no sentido de como a distinção na instrução, na 
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aplicação/difusão dos saberes, gera a desigualdade nas funções do trabalho, gera servidão. Ao 

realizar a crítica sobre o burocratismo e a vaidade intelectual dos diplomados, Pinho considera 

o reino dos diplomados sendo o reino dos acomodados (Adelino Tavares de Pinho, 2012; pg. 

28); defendendo que  

 

 

o saber não implica, de maneira nenhuma, uma tabuleta para o assoalhar, o apregoar, 

o publicar. Além de que, há muitas coisas que depõem contra os exames e os diplomas. 

Em muitos casos, pode o que sabe menos ser o privilegiado em detrimento de quem 

estava mais adiantado. E isto dá-se frequentemente, já por questões de favoritismo, de 

compadrio ou de polícia; (Ibidem; pg. 25-26) 

 

 

E complementa ao defender o fim dos exames e premiações... 

 

 

[...] suprimir exames e prêmios. Com a sua supressão evitar-se-ia uma enorme 

multidão de desgostos e decepções. Mas, há mais ainda, e que bem mostra o quanto é 

absurdo e disparatado o tal sistema de exames. Marca-se um prazo determinado para 

o estudo de certas e dadas matérias, com programas determinados e determinados 

regulamentos; e isto para toda espécie de crianças... Têm de ser todos ensinados do 

mesmo modo, com as mesmas frases, com a mesma pose e nas mesmas circunstâncias. 

(pg. 28) 

 

 

 Para Adelino, o trabalho que possui valor e nobreza é aquele que possui função social; 

um trabalho que é diferenciado por patamar de privilégios é apenas um engodo social e 

responsável pela subjugação de classe. O anarquista escreveu que devemos evitar 

 

 

que nossos filhos se tornem parasitas da colmeia social, inimigos, hoje, de seus irmãos 

de ontem. O trabalho mais nobre, mais dignificativo é aqueles que presta, direta e 

imediatamente, auxílio à coletividade. O lavrador, o cultivador, o padeiro, o pedreiro, 

o carpinteiro, o mecânico, são muito mais úteis à coletividade que todos os bacharéis 

reunidos, fabricadores de leis, forjadores de peia para vida do pensamento, da ação, 

da liberdade. (Ibidem; pg. 30) 
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Complementando essa reflexão com o seguinte dualismo: assimilar e produzir, 

compreender e exprimir, conhecer a verdade e realizar o útil, o bem e o belo; saber e trabalhar. 

Toda a educação que não prepara para este duplo papel, que tende fazer dela ao mesmo tempo 

um trabalhador, no mais largo sentido da palavra, um ser inteligente e um ser altivo, é uma 

educação incompleta e estéril (pg.32). 

 Fernando Antonio Peres traçou em sua tese de doutorado, de forma muito organizada, 

os caminhos percorridos por João Penteado. O discreto transgressor de limites, como é 

intitulado Penteado por Peres, é um dos difusores das ideias da pedagogia racionalista que 

possuiu uma maior organização catalográfica de todo período que esteve envolvido com a 

instrução e educação do operariado e sua prole. João Penteado estabeleceu sua moradia e 

atuação político-social, enquanto minoria ativa, no bairro de Belenzinho percebido por ele 

como um lugar de tipógrafos e de anarquistas, em decorrência das redes de sociabilidade que 

lá se estabeleceram (PERES, 2012; pg. 166). Enquanto minorias ativas 

 

[...], os anarquistas [...] encontravam-se divididos em tendências ou grupos de 

afinidades diversos, organizados em estruturas descentralizadas – o que representava 

um elemento a fortalece-los e não a enfraquece-los. Isto porque cada grupo libertário 

[...] procurava reforçar os laços de união entre seus membros, desenvolver ações 

intensivas de estudo, autoformação e propaganda e afirmar-se perante a sociedade 

como um todo. Neste processo de fortalecimento de suas identidades, os anarquistas 

[...] atribuíram grande importância às questões educacionais (PERES, 2012; pg. 168) 

 

 

Ainda de modo geral, na intenção de trazer uma linha em comum de reflexão sobre os 

anarquistas que estiveram envolvidos nas lutas sociais em amplitude e na educação, como 

método pedagógico de emancipação e instrução para a luta reivindicativa e solidária, Peres 

realiza outra contribuição para um traçar histórico e de referencial analítico: 

 

 

O método preferido pelos anarquistas era a propaganda pela palavra, tanto oral quanto 

escrita. Esta forma de publicidade ocorria através de conferências, palestras, comícios, 

apresentações teatrais, concertos musicais, recitais de poesia e canto, publicação de 

impressos (gravuras, ilustrações, livros, opúsculos), criação de cursos livres e a edição 

de jornais. Neste sentido, o estímulo à leitura e à alfabetização constituía tema central 
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nos esforços de propaganda entre os anarquistas. Estes procuravam fazer da 

propaganda em si um ato fundamentalmente educativo, [...]. A educação era vista 

como principal objetivo desta propaganda, com uma orientação para a formação 

permanente e a aquisição de saberes na condição de autodidatas, assim como pela 

criação de escolas. Estas deveriam ser de “primeiras letras”, destinadas a 

alfabetização de crianças e adultos, principalmente (mas não só) os operários e seus 

filhos, em cursos diurnos e noturnos ou iniciativas de caráter mais formativo, nos 

moldes propostos por Paul Robin, Sébastien Faure e, principalmente, Francisco 

Ferrer. (PERES, 2012; pg. 170-171) 

 

 

É com esses mesmos princípios, “mesmo” no sentido do afinamento das práticas 

também aplicadas por outros anarquistas pelo Brasil, América Latina, Estados Unidos e Europa 

– como também há registros de práticas na Ásia e Oceania; materiais que estão em processo de 

tradução para o português, mas que delongaria muito trabalho para uma pesquisa de conclusão 

de curso. 

 Entrando, concretamente, na prática pedagógica do anarquista e tipógrafo João 

Penteado; ele esteve inserido, durante sua vida, primordialmente na execução de práticas 

pedagógicas que poderiam servir de ferramenta de instrução e emancipação para os operários e 

filhos. A respeito da Escola Moderna N° 1, instituição na qual Penteado executou a função de 

professor/educador e diretor, ela foi criada durante a primeira quinzena de maio do ano de 1912 

e tendo seu endereço mudado algumas vezes. Fernando Antonio Peres registra que a escola n° 

1 foi 

 

 

criada em 13 de maio de 1912. Instalada com o nome de Escola Livre, na Rua 

Conselheiro Cotegipe, 26, foi posteriormente transferida para a Rua Saldanha 

Marinho, 66 e, por fim, para a Avenida Celso Garcia, 262 [...]. Apresentava-se como 

um instituto de educação e instrução, para meninos e meninas, baseado no método 

racionalista e mantido pela Sociedade Escola Moderna de São Paulo, com aulas 

diurnas e noturnas, a pagamento, com o os livros e os materiais fornecidos 

gratuitamente. Leitura, caligrafia, português, aritmética, geografia, história do Brasil, 

noções de história e princípios de ciências naturais compreendiam seu quadro 

curricular. (PERES, 2012; pg. 172) 
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Muitos dos registros e divulgação sobre os feitos realizados pelas Escolas Modernas e 

outras práticas pedagógicas ou de instruções foram amplamente realizados nos jornais operários 

da época. As informações da citação anterior, por exemplo, foram retiradas dos seguintes 

jornais: Germinal!, 13/07/1913; A Lanterna, 22/08/1914 e 15/04/1916; Boletim da Escola 

Moderna, 13/10/1918. 

 As escolas modernas no Brasil não estiveram em dissonância com as que foram 

realizadas na Europa e em outros países. Essa consonância pode ser, no caso das experiências 

brasileiras, defendida pelo fato de que a criação das escolas tratava-se de uma orientação geral 

emanada do próprio movimento operário, manifestada no Primeiro Congresso Operário - Rio 

de Janeiro, 1906. Nas palavras de Peres: 

 

 

[...] as associações e os círculos operários promoveram algumas importantes 

iniciativas quanto à criação de escolas. Tratava-se de uma orientação geral emanada 

do próprio movimento operário, manifestada no Primeiro Congresso Operário, 

ocorrido no Rio de Janeiro em 1906, e nos que lhe sucederam, com a recomendação 

de que se fundassem escolas laicas, pelos sindicatos ou federações, em oposição ao 

ensino oficial4. (Ibidem; pg. 173) 

 

 

Ainda sobre essa consonância de linha estratégica e prática, é necessário mostrar a 

sintonia existente entre a Escola Moderna N° 1 e a N° 2. 

 

 

A Escola Moderna N° 2 foi criada provavelmente em 1913, no bairro paulistano do 

Brás. Instalada na Rua Miller, 74, apresentava-se como um instituto de ensino 

racionalista, assentado no método indutivo, demonstrativo e objetivo e baseado na 

experimentação e nas afirmações científicas e raciocinadas, “para que os alunos 

tivessem ideia clara do que se lhes queria ensinar”. Mantinha apenas uma aula diurna, 

nela ensinando leitura, caligrafia, gramática, aritmética, geometria, geografia, 

botânica, zoologia, mineralogia, física, química, fisiologia, história e desenho, em 

grandes linhas curriculares: “educação artística intelectual e moral; conhecimento de 

tudo quanto nos rodeia; conhecimento das ciências e das artes; sentimento do belo, do 

                                                                 
4 As fontes sobre essas informações constam nas Resoluções do 1° Congresso Operário Brasileiro; Relação do Segundo 
Congresso Operário Estadual. Podem ser facilmente encontradas no de Pinheiro e Hall, 1979, nas páginas 41-58 e 105-6. 
Segundo a própria nota de rodapé número 39, na página 173 do presente livro utilizado para citação. 
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verdadeiro e do real; desenvolvimento e compreensão sem esforço e por iniciativa 

própria”. [...]. Na tarefa educativa, buscava-se também estabelecer relações 

permanentes entre a família e a escola, “para facilitar a obra dos pais e dos 

professores”, através de “reuniões em pequenos festivais, nos quais se recitaria, se 

cantaria, e se realizaria exposições periódicas dos trabalhos de alunos: entre os alunos 

e os professores haveria palestras a propósito de várias matérias”, garantindo-se assim 

que os pais pudessem conhecer “os progressos alcançados pelos alunos”. (PERES, 

2012; pg. 184) 

 

 

 Com o fechamento das escolas geridas pelos anarquistas, em 1919, através do ofício 

redigido por Oscar Thompson que era diretor Geral de Instrução Pública do Estado de São 

Paulo, foram proibidas de manter o funcionamento as Escolas Modernas do Belenzinho, do 

Brás e de São Caetano. Tal fato não impediu que os libertários e anarquistas continuassem a 

aplicar suas estratégias de luta e de emancipação social junto aos demais trabalhadores. Sobre 

os fatos que foram se agravando, aumento da perseguição e fechamento de tudo que era espaço 

gerido, organizado, pelos anarquistas e seus órgãos associativos, João Penteado teve a seguinte 

posição compartilhada na época, para pensar sobre a não subjugação das crianças e demais 

trabalhadores: 

 

 

[...] diante da falta de escolas operárias, modernas ou racionalistas, acabavam 

desprotegidas e abandonadas, à mercê da exploração nas fábricas e oficinas, na 

condição de “aprendizes”. Diante deste quadro, Penteado então propõe que cada 

classe (isto é, cada ramo profissional) deveria organizar os aprendizes nas respectivas 

fábricas ou oficinas, com reuniões aos domingos para desenvolver um programa 

educativo, com atividades diversas: canto de hinos proletários; recitação de poesias e 

monólogos; contos, anedotas e narrativas morais; palestras educativas e festas 

periódicas. (Ibidem; pg. 212) 

 

 

Mesmo com as perseguições realizadas pelo Estado e o aparato repressivo, Penteado 

não desistiu da empreitada de transformação social utilizando ferramentas educacionais. Houve 

a abertura de outras duas instituições de ensino, com a perspectiva programática distinta, porém, 

não havendo divergência na perspectiva finalista delas: “Escola Nova” e a Academia de 

Comércio “Saldanha Marinho”. Essa afirmativa é realizada por Fernando Antonio Peres através 
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da sua profunda pesquisa sobre a vida prática do anarquista João Penteado. Peres escreve da 

seguinte forma essa análise: 

 

 

[...], a afirmação de seus princípios educativos, com ênfase na capacitação – em 

termos intelectuais – do aluno “para a vida” (isto é, não só no campo estritamente 

profissional). Mas considerando-se o método de ensino como norteador da proposta 

pedagógica da “Escola Nova” e da Academia de Comércio “Saldanha Marinho”, 

percebe-se uma considerável continuidade em relação às práticas da Escola Moderna 

N° 1, sobretudo quanto à co-educação dos sexos, o ensino intuitivo e racional, o jornal 

escolar considerado como um mecanismo de prática da escrita e a existência das 

atividades externas à sala de aula, tais como os passeios campestres. (PERES, 2012; 

pg. 238) 

 

 

Quando analisadas as propostas educacionais que foram aplicadas nas três instituições 

encabeçadas por Penteado, foi possível encontrar nas publicações das três a mesma lógica 

finalista... 

 

 

[...]: através do emprego da razão, do amor e da justiça, por obra dos “modernos 

pioneiros da inteligência e do pensamento”, garantir o império da luz e da redenção 

da Humanidade, fazendo-a ingressar num período de felicidade e de paz. 

Trata-se de uma reafirmação implícita dos princípios anarquistas que nortearam o 

estabelecimento da Escola Moderna N.1, feita sem menção explícita ao vínculo com 

os autores anarquistas, ou com elementos que pudessem ameaçar a sobrevivência da 

escola. 

[...] destinava-se aos moços que estudam e trabalham, numa referência direta à 

clientela escolar atendida preponderantemente na escola que dirigia: o aluno 

trabalhador [...]. A eles, através da instrução e da educação, era possível a 

concretização de elevados ideais, de Amor e Justiça, com o estabelecimento do 

império da luz e da razão, na perspectiva nacional (Brasil) e internacional 

(Humanidade), capaz, enfim, de promover sua redenção, trazendo felicidade e paz. 

[...], através da instrução (alfabetização) e da educação (moral, na perspectiva 

racional [...] e emancipadora dos anarquistas, [...]), o aluno obteria o conhecimento 

acerca do “manejo da pena” que então ocorriam (no Brasil e no mundo), colocando-

se ao lado dos “modernos pioneiros da inteligência e do pensamento” [...], em 
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oposição às “forças tenebrosas do obscurantismo e da ignorância”. (Ibidem; pg. 239-

240) 

 

 

O que é possível ter como apontamento reflexivo é que mesmo com toda perseguição 

aos anarquistas e a seus espaços organizativos e as imposições do Estado sobre quais 

instituições educacionais deveriam funcionar e como funcionar, Penteado foi se “adequando” 

às normativas impostas pelo Estado para poder manter sua perspectiva de instrução – uma 

instrução que possibilite aos trabalhadores e seus filhos uma aquisição de conhecimento 

científico e laboral, ao mesmo tempo que possam utilizar dessa instrução como ferramenta para 

emancipação social, para a revolução social. 

 João Penteado, mesmo com toda perseguição e vigilância dos aparelhos repressivos do 

Estado, seguiu até o fim da sua vida com a intenção de uma instrução racionalista. A Escola 

Moderna n. 1 funcionou de 1912-1919; a Escola Nova, de 1920-1923; a Academia de Comércio 

Saldanha Marinho, de 1924-1943; a Escola Técnica de Comércio Saldanha Marinho, 1944-

1947; o Ginásio e Escola Técnica Saldanha Marinho, de 1948-1961; o Colégio Saldanha 

Marinho, de 1961-2002. Mesmo ultrapassando o recorte escolhido pela pesquisa, essa 

cronologia possibilita pensarmos sobre a longevidade dos ideais de Penteado. Doris Accioly e 

Silva e Luciana Eliza dos Santos (2013) evidenciam, no artigo que produziram, essa constante 

ligação de João Penteado com os ideais anarquistas 

 

 

De 1920 até 1958, João Penteado seguiu dirigindo a mesma escola de comércio, que, 

ao longo de sua história, sempre apresentou como patrono o republicano Saldanha 

Marinho. [...]. Fontes, como correspondências pessoais, indicam que João Penteado 

manteve contato com anarquistas por toda sua vida, como Rodolfo Felipe, Zeferino 

Oliva, Edgar Leuenroth e Adelino de Pinho, além de seguir frequentemente espaços 

anarquistas como a “Nossa Chácara” e o Centro de Cultura Social. Deixou o 

magistério em 1958, mas manteve residência fixa dentro da própria instituição escolar, 

onde faleceu em 31 de dezembro de 1965. Legou à posteridade uma rica 

documentação, procedimento comum a muitos anarquistas, como Edgar Leuenroth e 

Jaime Cubero, comprometidos com a preservação da memória anarquistas.5 

                                                                 
5 O artigo faz parte do livro Educação Libertária no Brasil – Acervo João Penteado: Inventário de Fontes, organizado por 
Carmen Sylvia Vidigal Moraes, 2013. Artigo intitulado como “Trajetória e Produção Literária de João Penteado a partir de 
seu arquivo pessoal”, p. 190. 
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 Além das experiências, acima já citadas, há uma nota de rodapé muito importante no 

livro de Fernando Antonio Peres. A nota traz uma breve memória cronológica sobre outros 

espaços que existiram, mesmo durante a ditadura de Getúlio Vargas e a perseguição pelo corpo 

repressivo estadual e federal, de outras experiências com intenção de instrução e educação. A 

nota de rodapé n° 84 apresenta o seguinte: 

 

 

[...] em meados da década de 1930, ainda houve tentativas de fazer reviver a proposta 

de educação racionalista, através de iniciativas escolares. Em 1934, foi proposta a 

recriação da Escola Moderna, a partir de ações do Centro de Cultura Social. No 

mesmo ano, aulas noturnas foram instaladas na sede da sucursal do Brás do Sindicato 

dos Manipuladores de Pão, Confeiteiros e Similares. Fundou-se ainda o Ateneu de 

Estudos Científicos e Sociais, iniciativa de um grupo de jovens estudantes que visava 

“o estudo dos problemas sociais e filosóficos” e cuja sede situava-se na Rua Onze de 

Agosto, 33. Proposta de fundação já havia sido feita em 1927, com a denominação de 

“Ateneu de Cultura Popular”. O Ateneu tinha como fim “aproximar a todos os 

estudiosos, a todos os espíritos livres e todos os autodidatas animados por esse 

objetivo de alta cultura”. Em abril de 1935, outro grupo, a Legião dos Amigos de A 

Plebe, realizou uma conferência pública a cargo de Clóvis de Arruda Campos, 

estudante de Direito e estudioso da questão social, no salão da Rua Quintino Bocaiúva, 

80. Em junho do mesmo ano anunciou-se a instalação de aulas gratuitas, nas noites de 

quarta-feira e sábado, também a cargo de Clóvis de Arruda Campos, no salão da 

Federação Operária de São Paulo (FOSP), situada na Praça da Sé, 39, 2° andar, por 

iniciativa do Ateneu de Estudos Científicos e Sociais em associação com a Legião dos 

Amigos de A Plebe. As aulas versariam sobre português, história, geografia e história 

natural e propiciariam “debates científico-sociais” - A Plebe, 12/02/1927; 23/06/1934; 

04/08/1934; 15/09/1934; 24/11/1934; 17/04/1935; 08/06/1935. (PERES, 2012; pg. 

218-219) 

 

 

Ao mesmo tempo que as Escolas Modernas sofriam com as perseguições dos estados e 

do governo federal, mesmo com as mudanças de nomes e camuflagem das escolas em que 

Penteado esteve à frente, uma das vias de vetor social – na perspectiva educacional – era a 

ampliação de outros espaços de abrangência social e que, dentro delas, pudessem ser tocadas 

as intenções da pedagogia racionalista, da instrução integral. Ao mesmo tempo que se instruía 
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os operários, mantinham-se as propostas de emancipação social, revolução social na perspectiva 

instrutiva dos anarquistas daquela década. 

 Há vários outros militantes que se dedicaram, também, à instrução e educação dentro da 

perspectiva anarquista/libertária e racionalista. Alguns dos nomes importantes e que merecem 

também uma maior investigação, estudo e dissecação de suas propostas e análises sobre a 

educação, são eles: Orlando Correa Lopes (06 de setembro de 1872 – 17 de setembro de 1927); 

Fabio Lopes dos Santos Luz (31 de julho de 1864 – 09 de maio de 1938); Jose Rodrigues Leite 

e Oiticica (22 de julho de 1882 – 30 de junho de 1957); Antonio Bernardo Canellas (18 de abril 

de 1888 – 1936); Julia Malvina Hailliot Tavares (24 de novembro de 1866 – 16 de outubro de 

1939); Florentino de Carvalho, pseudônimo de Primitivo Raymundo Soares (03 de março de 

1889 – 24 de março de 1947). Há materiais escritos sobre os nomes aqui mencionados, porém, 

merecem, ao nosso ver, uma maior abordagem e divulgação! 

Ao falar sobre Adelino de Pinho, foi mencionado o nome de Florentino de Carvalho – 

foi diretor da Escola Moderna N° 2 antes de Pinho –, conforme mencionamos no parágrafo 

anterior, destacando-o como um dos nomes importantes; é sobre ele que dedicaremos (de forma 

objetiva) as próximas linhas deste capítulo. 

 Rogério H. Z. Nascimento realizou um trabalho espetacular sobre a vida de Florentino 

de Carvalho, o Primitivo Raymundo Soares; com a dissertação de título “O Mestre Revoltado: 

vida, lutas e pensamento do anarquista Florentino de Carvalho” (1996), que recebeu o título 

de “Florentino de Carvalho, pensamento social de um anarquista”, no livro lançado em 2000 

pela editora Achiamé. Nascimento, biógrafo do anarquista aqui mencionado, afirma que 

Primitivo elaborou um pensamento pedagógico partindo de uma ácida crítica ao modelo de 

ensino oficial, baseado no militarismo, no nacionalismo e na religião, procurando definir os 

aspectos de uma educação racionalista, oposta a todo preconceito, a todo obscurantismo, a 

todo pensamento atrelado aos dominadores e exploradores (NASCIMENTO, R. H. Z., 2000; 

pg. 135). 

 Para Florentino de Carvalho, o ensino oficial, religioso, militar, nacionalista e, portanto, 

burguês, possui unicamente a intenção de mansidão e subordinação aos interesses dos 

opressores. Utilizando as próprias escritas de Primitivo, transcritas no livro de Rogério: 

 

 

O ensino oficial, religioso, militar e nacionalista: “o ensino, sob os auspícios da Igreja 

ou do Estado, não tem competidor na devastação da natureza humana. O livro e o 
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mestre (sacerdote ou leigo), fazem mais estragos do que o cabo de guerra, o canhão 

e os fases asfixiantes. Não se pode imaginar maior violência, executada com 

estudados métodos e maneiras de mansidão e piedade”. 

O ensino burguês: “a instrução da burguesia tem um fim puramente utilitário: uma 

carreira comercial, militar, clerical ou policial, conforme as necessidades da 

máquina religiosa, econômica ou política”. (NASCIMENTO, 2000; pg. 135) 

 

 

Finalizando este capítulo, apontamos a visão do Primitivo a respeito do Estado e qual 

intenção essa instituição possui ao ampliar a educação de forma distinta para as classes 

oprimidas. Uma visão que caminha em sentido afinado com outros anarquistas: 

 

 

O Estado, através do ensino oficial, do professor e do livro, ensina a arte de guerrear. 

O ensino nacionalista, militarizado e oficial, produz péssimos resultados: exaltação 

do nacionalismo; ensino de enganos; faculta maior dominação da classe capitalista 

sobre a classe trabalhadora; induz os trabalhadores à obediência cega às leis criadas 

pelos dominadores; prática do culto ao Estado; gera no proletariado inclinações à 

subserviência ante os privilegiados. Assim o ensino estatal não é educação. O Estado 

procura não educar, mas antes modelar as pessoas de modo a distanciá-las de um 

“desenvolvimento natural”, melhor preservando o “regime político ou religioso 

estabelecido”. (NASCIMENTO, 2000; pg. 136) 

 

O Estado coloca em prática o “tecnicismo pedagógico” utilizando-se do método 

intuitivo demonstrativo para manter intato o regime estabelecido. Os avanços 

pedagógicos são utilizados parcialmente pelos Estados os quais rejeitam todo método, 

toda instrução e educação que representam uma ameaça aos privilégios. De fato, todos 

os estados, todas as “castas aristocráticas ou burguesas” desprezam “o método 

racional de analisar e conceber a natureza e a vida”. [...]. No caso do ensino estatal, 

oficial, militarizado, nacionalista e religioso, o professor consiste no instrumento mais 

determinante ao projeto de dominação. Ele ensina absurdos aos alunos “produzindo 

neles a aberração dos sentidos”. Por outro lado, eles também são vítimas do sistema 

violento e repressor da sociedade capitalista. Sua liberdade é tolhida pela ação da 

aristocracia reacionária, que lhe impõe um programa de ensino com ideias e interesses 

dos dominantes, transformando a pedagogia “num rosário de dogmas para a catequese 

de inocentes iniciados em fetichismos grosseiros”. (Ibidem; pg. 137) 
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O Estado possui a intenção de instruir, seja na perspectiva técnica (laboral) ou na 

perspectiva do letramento/conhecimento científico, apenas para validar seus interesses: o de 

manter a ordem para realização do progresso dentro das intenções do sistema capitalista. 

Compreendendo essa intenção do Estado, em todas as suas propostas pedagógicas e de 

revolução social, os anarquistas foram elaborando suas propostas pedagógicas intrinsicamente 

ligadas com o objetivo finalista: a destruição do Estado e a explosão da Revolução Social, a 

construção de uma sociedade Socialista e Libertária. 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 - A pedagogia anarquista e as diretrizes educacionais da Constituição de 1934 

e 1937 do Brasil: perseguição, deportação e novas diretrizes para controle via educação 

pública estatal 

 

Com a perda do vetor social anarquista, a perseguição, prisão e deportações de 

anarquistas, decretação de ilegalidades dos espaços organizativos etc., surgem conjuntamente 

diretrizes para o controle também da educação; assim como do sindicato. Trabalhando na lógica 

de que, no período estudado, o Estado precisava conter as efervescências populares, os 

anarquistas encontravam-se no meio dessas efervescências. Primeiro, foi o fechamento de 

ateneus, o sindicato foi colocado na mão do Estado (tão igual ao método adotado pelos 

bolcheviques com a centralização das instâncias organizativas dos trabalhadores, os sovietes); 

segundo, paralelamente, o fechamento das escolas e demais centros destinados para formação 

e propaganda libertária. 

 Todos os espaços organizativos, político, instrutivo e cultural, pensados pelos 

anarquistas tinham como intenção a difusão e promoção de possibilidades de instrução e 

educação ao proletariado; possibilidade negada através dos poucos espaços financiados ou 

controlados pelo Estado e a elite brasileira. Esses mesmos espaços, desde as primeiras 

investidas realizada pelos anarquistas, passaram por perseguições e repressão constantes. Samis 

escreve: 
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Os primeiros anos da década de 1920, para o operariado organizado, foram bastante 

importantes. As conquistas trabalhistas verificadas no final da década anterior e a forte 

polarização entre o governo e setores radicalizados da classe trabalhadora, verificada 

nas greves e na repressão ainda mais violenta aos militantes, [...]. A política de 

repressão; a nova lei que especificava no seu título a expulsão de anarquistas, em 

1921; a criação de uma delegacia para tratar dos crimes políticos, [...]. (SAMIS, 2004; 

pg. 168) 

 

 

O operariado executou inúmeras manifestações de rua e grandes greves durante os 

últimos anos da década de 10 do século XX; na entrada dos anos 20, haviam grande força social 

e constantes mobilizações entre o operariado brasileiro; motivo suficiente para a intensificação 

de diretrizes para conter essa efervescência operária. Essa ebulição gerou insatisfação por parte 

da oligarquia e dos donos das indústrias e sua insatisfação era sanada através da pressão ao 

Estado para aplicação de medidas que retomassem a ordem para que o Brasil pudesse avançar 

no progresso industrial. A delegacia especializada em executar essas medidas e as leis de 

criminalização geraram complicações para as mobilizações operárias e um maior vigilantismo 

sobre os anarquistas. 

Após a revolução de 30 e de 32, no ano de 1933, a repressão aumentaria bastante contra 

os anarquistas no estado de São Paulo. A pressão do governo para que centralizasse sob seu 

controle a esfera organizativa dos sindicatos também foi uma forma de tirar tudo que fosse 

possível de ser utilizado como ferramenta de luta e reivindicação revolucionária para os 

anarquistas. Segundo Alexandre Samis, 

 

 

Os sindicatos independentes do Estado, após 1934, passa a ter ainda maiores 

problemas. O governo determinava que os trabalhadores, para auferirem os benefícios 

da nova legislação, tinham de se filiar aos sindicatos oficiais. Situação que levou os 

trotskistas da União dos Trabalhadores Gráficos a pedirem a inclusão deste sindicato 

na lista das entidades vinculadas ao Ministério do Trabalho. Situação que mereceu 

severas críticas dos anarquistas que, no 1° de Maio, tentavam reerguer a velha C.O.B., 

independente e revolucionária. 

[...]. Nas eleições de 1934, para a Constituinte, os comunistas, trotskistas e socialistas 

acenavam para as massas com a possibilidade de colocar no parlamento representantes 

da classe trabalhadora. 
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[...]. No Brasil, a infiltração dos comunistas, defensores da partidarização dos 

sindicatos, nas associações de classe e o advento do sindicalismo de Estado, 

fortaleciam, nos discursos de oposição ao anarquismo, a tese que identificava a 

premissa de independência total dos trabalhadores em relação ao Estado burguês, 

como sendo anacrônico. (SAMIS, 2004; pg.175-176) 

 

 

As conquistas adquiridas pelos trabalhadores, através das greves e das constantes 

mobilizações, geraram frutos bons e podres. Os bons frutos estavam inseridos sobre os direitos 

trabalhistas e melhores condições de sobrevivência dentro da lógica de trabalho existente na 

época, sendo instituído o salário mínimo, redução da jornada de trabalho para oito horas, férias 

anuais com remuneração e a indenização por demissão sem justa causa – não foram leis dadas 

pelo Estado ou aceitas facilmente pelos patrões, foram conquistas arrancadas através de longas 

jornadas de greves e reivindicações, além do saldo de mortos durante todo processo de luta 

mais radicalizada na luta pelos direitos. Os frutos ruins estão ligados com a retirada da 

autonomia de organização sindical; os sindicatos passam a ter validade apenas se estiverem 

dentro das normativas impostas pelo Estado, além do fato de que só seriam beneficiados pelas 

leis trabalhistas os trabalhadores que estivessem filiados aos sindicatos estatais – 

automaticamente, podemos compreender, como sindicatos patronais. Uma artimanha 

inteligente adotada pelo Governo, pois, dessa forma, poderia frear as lutas mais combativas dos 

trabalhadores utilizando o discurso chantagista de fazer escolha entre “os benefícios do Estado 

ou a rebeldia do sindicalismo revolucionário” – rebeldia e combatividade defendida pelos 

anarquistas com maior fervor. 

É importante ressaltar que a repressão e perseguição ao anarquismo datam desde os 

primeiros anos do século XX. Lúcia Silva Parra (2014) traça uma cronologia sobre as leis que 

foram surgindo com a intenção de caçar os anarquistas: 

 

 

[...] a lei Adolpho Gordo, de 1907, segundo a qual, qualquer estrangeiro que fosse 

considerado perigoso para a ordem social poderia ser deportado para seu país de 

origem. Esta lei serviu para legitimar a expulsão do território nacional de diversos 

anarquistas atuantes no meio sindical. (PARRA, 2014; pg.25) 

Ainda em 1907, o então secretário da Segurança de São Paulo, Washington Luís criou 

o Gabinete de Investigações, posteriormente criado também em outros Estados 

brasileiros com o objetivo de controlar trabalhadores, criminosos e anarquistas. 



 

82 

 

Em 1921 foram aprovadas outras duas leis inicialmente direcionadas à repressão do 

movimento anarquista. Permitiam a expulsão do território nacional de estrangeiros 

que tivessem sido expulsos de outros países ou já houvessem sido considerados 

perigosos à ordem pública pela polícia de outros país. (PARRA, 2014; pg. 26) 

 

 

 Lúcia traz um apontamento importante sobre esse decreto em uma citação do livro 

“Clevelândia6: anarquismo, sindicalismo e repressão política no Brasil” de Alexandre Samis 

– livro, infelizmente, já esgotado para venda –; a citação aponta o seguinte registro da história 

de leis e decretos destinados para perseguição a estrangeiros e militantes anarquistas: 

 

 

O decreto n. 4269, de janeiro de 1921, incidiu diretamente sobre os militantes 

libertários. Ele trazia em seu subtítulo a seguinte distinção: “Regula a repressão do 

anarquismo”. Os quatorze artigos eram, em grande medida, o fruto das experiências 

do Governo da República em relação aos embates, levantes e greves operárias. 

(SAMIS, op.cit. PARRA, 2014; pg. 26) 

 

 

Costumamos ouvir e estudar muito mais sobre as leis de repressão e perseguição durante 

a Ditadura Civil-Militar de 1964 – foi um período de terror incomparável –, mas são 

praticamente nulos os estudos facilitados para conhecimento da mesma repressão aplicada aos 

anarquistas e demais trabalhadores vinculados com o sindicalismo revolucionário nas primeiras 

três décadas do século XX. A leitura possível para essa lei é que o anarquismo, além de ter 

possuído importante papel social de organização e ação, também foi fruto de grande incômodo 

para a estrutura de poder do Estado. 

Assim é escrito o decreto, segundo informações retiradas do próprio site do Senado 

Federal: 

 

 

Decreto N. 4.269 – de 17 de janeiro de 1921 – Regula a Repressão do Anarchismo:  

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil: Faço saber que o Congresso 

Nacional decretou e eu sanciono a seguinte resolução: Art. 1° Provocar diretamente, 

por escripto ou por qualquer outro meio de publicidade, ou verbalmente em reuniões 

                                                                 
6 Há imagens, no Anexo, sobre Clevelândia. 
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realizadas nas ruas, theatros, clubs, sedes de associações, ou quaesquer logares 

publicos ou franqueados ao publico, a pratica de crimes taes como damno, 

depredação, incendio, homicidio, com o fim de subverter a actual organização social: 

Pena: prisão cellular por um anno a quatro anos. Art 2° Fazer pelos meios indicados 

no artigo antecedente, a apologia dos crimes praticados contra a actual organização 

social, ou fazer, pelos mesmos meios, o elogio dos autores desses crimes, com o 

intuito manifesto de instigar a pratica de novos crimes da mesma natureza: Pena: 

prisão cellular por seis mezes a um anno.  

Paragrapho único. Si forem falsas as declarações a que se refere o § 1º do art. 382 do 

Codigo Penal e a sociedade tiver fins oppostos á ordem social, a autoridade policial 

fará dispersar a reunião, e os chefes e directores soffrerão a pena de um a dous annos 

de prisão cellular. 

Art. 12. O Governo poderá ordenar o frechamento, por tempo determinado, de 

associações, syndicatos e sociedades civis quando incorram em actos nocivos ao bem 

publico. § 1º Ao Poder Judiciario compete, porém, decretar a dissolução em acção 

propria, de fórma summaria, promovida pelo Ministerio Publico. § 2º O acto do 

Governo será fundamentado e expedido pelo Ministerio da Justiça e Negocios 

Interiores si a sociedade, associação, ou syndicato funccionar no Districto Federal ou 

no Territorio do Acre7. 

 

 

Não consta revogação de tal decreto, mesmo tendo conhecimento sobre as diretrizes 

aprovadas na Constituição de 1988 e a garantia de direitos sobre a livre associação. É um tema 

que provoca interesse de reflexão sobre as leis de perseguição e criminalização – existem outros 

pesquisadores que abordam mais profundamente as perseguições políticas no Brasil, não 

aprofundamos nessas leituras por não ser o foco, nesse momento, da pesquisa. 

 No ano de 1924, foi criado o Gabinete de Investigações de São Paulo, que, através das 

delegacias especializadas em manter a ordem política e social do Brasil, serviu, principalmente, 

como ferramenta de perseguição, criminalização e prisão de militantes sindicalistas e, em sua 

maioria, anarquistas. Parra escreve em sua dissertação que 

 

 

um dos principais objetivos da Delegacia de Ordem Política e Social e que 

posteriormente passou para denominação de Departamento de Ordem Política e Social 

                                                                 
7
 Disponível em 

<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=44625&tipoDocumento=DEC&tipoTexto=PUB>, acessado 
em 20 de setembro de 2016. 

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=44625&tipoDocumento=DEC&tipoTexto=PUB


 

84 

 

de São Paulo (DEOPS/SP) foi a repressão dos movimentos de trabalhadores e 

anarquistas, sendo que as primeiras fontes de informação sobre os investigas foram 

fornecidos pelos próprios donos das fábricas. (PARRA, 2014; pg. 27-28) 

 

 

 Com os governos de Arthur Bernardes e Washington Luís, as investidas de perseguição 

e criminalização tomam proporções mais radicalizadas contra os anarquistas e os espaços por 

eles organizados ou geridos; contundência no ataque contra o vetor social dos anarquistas. 

 

 

No governo de Arthur Bernardes, os anarquistas sofreram mais com a repressão do 

que qualquer outro grupo e este fato era admitido pelos comunistas. Muitos deles 

foram enviados para o campo de concentração com trabalho forçado de Clevelândia 

no Oiapoque, na fronteira com a Guiana, onde havia se alastrado uma epidemia de 

malária. Em 1924, Pedro Augusto Mota, editor de A Plebe foi enviado para lá, de onde 

conseguiu fugir em 1926 para a Guiana Francesa, mas acabou falecendo em 

decorrência dos maus tratos sofridos na prisão. 

Em 1927, no governo de Washington Luís, uma nova medida do governo para conter 

a ação subversiva foi a criação da lei Celerada que tornava inafiançáveis os crimes de 

“desviar os operários e trabalhadores dos estabelecimentos em que foram empregados, 

por meio de ameaças e constrangimentos. ”  

Em março de 1931 foi aprovada a lei de sindicalização que definia a constituição dos 

sindicatos, regulava a formação de federações, de sindicatos e confederações. [...], os 

estatutos sindicais deveriam ser enviados ao Ministério do Trabalho para aprovação, 

também deveriam constar os nomes de seus sócios. Cada categoria sindical foi 

obrigada a ter apenas um sindicato. A constituição destas associações deveria ser 

reconhecida pelo governo, passando a ter eficientes meios de controle sobre elas. 

(PARRA, 2014; pg. 27-28) 

 

 

Essa construção cronológica é importante para compreender como foi sequenciada a 

criação de normatizações do Governo para reprimir, perseguir, criminalizar e submeter ao 

isolamento qualquer possibilidade de luta e organização impulsionada através do viés 

anarquista. Qualquer espaço que possuía influência ou aproximação com anarquistas passou 

por processo de fechamento, vigilância ou atentados cometidos pelos grupos opositores como 

da própria polícia.  
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Dentro dessas leis, como já mencionado, qualquer instituição que tivesse estrangeiros 

ou indícios de prática anarquista foi cassada, fechada, ou seus militantes deportados ou 

destinados para os campos de concentração que existiram no Brasil. O caso mais conhecido é 

o de Clevelândia. Rogério Nascimento aponta em sua pesquisa sobre Primitivo Raymundo 

(Florentino de Carvalho), ao abordar a violência e repressão policial no Brasil do início do 

século XX, e escreve: 

 

 

Os trabalhadores em todo o Brasil enfrentavam um cotidiano repleto de abusos e 

violências das mais variadas formas: a humilhação, o grito arrogante, as torturas, os 

espancamentos e os assassinatos. Seus lares eram frequentemente invadidos e 

violados, sendo as mulheres e crianças espancadas e o pai arrastado para ser ou 

deportado, torturado, espancado ou assassinado. Uma maneira de tentar neutralizar o 

ímpeto tomado pelo movimento dos trabalhadores foi a adoção da deportação de 

estrangeiros do Brasil. Assim, os mais ativos eram ou expulsos do país ou para regiões 

inóspitas tais como Mato Grosso ou o campo de concentração de Clevelândia, no 

Oiapoque, onde sucumbiram vários militantes anarquistas. (NASCIMENTO, 2000; 

pg. 57) 

 

 

Sobre as deportações... 

 

 

[...], consideradas por Florentino de Carvalho como sendo de fato um sequestro, em 

sua esmagadora maioria davam-se sem nenhum processo jurídico. Os trabalhadores 

eram presos, torturados e, quando escapavam de serem assassinados, eram expulsos 

do país pela polícia sem ao menos uma comunicação aos seus familiares. No caso da 

sua deportação em 1917, com seus oito companheiros, todos tinham sido expulsos 

como estrangeiros apesar de terem famílias constituídas no Brasil, de viverem entre 

10 a 28 anos com residência fixa no país e, além disso, um deles era brasileiro nascido 

na capital de São Paulo. (Ibidem) 

 

 

Sobre a citação anterior, a menção de Mato Grosso como polo utilizado (também) como 

campo de concentração gerou interesse da busca de maiores informações sobre esse fato. 
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Infelizmente, o tempo e o objetivo central da atual pesquisa não possibilitaram uma busca mais 

aprofundada. 

Quanto à Clevelândia, que já possui pesquisas realizadas, foi possível obter maiores 

informações sobre esse e outros locais utilizados como campo de concentração. Carlo Romani8: 

 

 

Figuras de destaque do movimento, como José Oiticica e Everaldo Dias, 

permaneceram presas e incomunicáveis durante meses em calabouços fétidos nas 

ilhas ao largo da Baía de Guanabara. Ilha Rosa, Ilha das Flores, Ilha de Bom Jesus, 

são bonitos nomes que ficaram para sempre marcados na memória dos anarquistas 

brasileiros. (pg. 115) 

O Oiapoque, [...], foi o palco privilegiado para a instalação de um campo de 

internamento de prisioneiros em que temos a possibilidade de cruzarmos algumas 

trajetórias de vida distintas, e que lá se encontram dividindo o mesmo espaço de 

isolamento. (pg. 116) 

[...], dezenas de anarquistas sem nenhuma participação direta nas revoltas ocorridas 

em 1924, foram confinados com a finalidade de desarticular o movimento junto ao 

operariado, e instaurar o medo e o terror entre os companheiros que permaneceram no 

sul e sudeste do país. Alguns dos anarquistas que retornaram de Clevelândia, como 

foi o caso do carpinteiro Domingos Passos, não arrefeceram o ânimo após o regresso 

e continuaram com sua militância operária, apesar de trazer “no corpo os calafrios da 

maleita que contraíra nas infernais regiões do Oiapoque”. Continuaram trabalhando 

junto ao movimento sindical, e passaram a ter de enfrentar também a ação dos “grupos 

de choque” do PCB, que tentavam impedir a atuação dos anarco-sindicalistas. (pg. 

119) 

A versão brasileira adotada como opção pelos governos republicanos para o 

confinamento de prisioneiros sempre foi a ocupação da selva equatorial, campos em 

grandes espaços abertos, cuja fuga do lugar, se não era dificultada pela vigilância, o 

era pelo completo isolamento. 

Em São Paulo deportava-se para a região noroeste de Bauru, que então começava a 

ser aberta. (pg. 121) 

 

 

                                                                 
8 Carlo Romani escreveu o artigo para a revista Verve de n° 4, em 2003, com o título “Clevelândia (Oiapoque). Colônia penal 
ou campo de concentração? ”, pg. 112-130. Acessado através do link 
<http://revistas.pucsp.br/index.php/verve/article/viewFile/4965/3513>, pela última vez em dia 20 de setembro de 2016. 
Download do arquivo em PDF em 20 de abril de 2016. 

http://revistas.pucsp.br/index.php/verve/article/viewFile/4965/3513
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O Brasil não possuía um amplo território urbanizado ou povoado, seu território estava repleto 

de áreas inóspitas e apropriadas para a execução de atrocidades; o confinamento poderia ser a 

mais brutal atrocidade aplicada contra quem luta pela liberdade. O mais ressalta do contato com 

esses registros, parte de um vasto documento que ainda necessita de profunda investigação, é 

ter um pouco da dimensão das práticas de terror que o Estado adota desde sua existência contra 

qualquer movimentação que possa – realmente – lhe causar danos estruturais. Durante as 

revoltas de 1924, a tenentista, houve a prisão e o confinamento de anarquistas – mesmo sem 

haver provas de participação direta no processo, os anarquistas eram os principais alvos da 

polícia e das leis de criminalização do Estado brasileiro. 

 Esses são alguns dados importantes no que se refere ao corte cronológico adotado para 

esta pesquisa, referente às práticas de vigilantismo, perseguição e punição adotado pelo governo 

já na década de 30 contra os anarquistas e demais órgãos ligados com o sindicalismo. 

 

 

Em abril de 1935, como uma resposta do governo aos movimentos populares foi 

aprovada a Lei de Segurança Nacional (LSN) que criminalizava por exemplo greves 

de funcionários públicos, propaganda subversiva e associações que tivessem como 

objetivos subverter a ordem social. 

Neste mesmo ano, o governo, por meio da LSN apreendeu quase todas as publicações 

libertárias, anti-clericais, sindicalistas, socialistas e comunistas. Em São Paulo, foram 

presos os editores de A Plebe e A Lanterna no presídio Maria Zélia. 

[...] 

Em 1937, Getúlio Vargas implantou o Estado Novo, tendo como pretexto o plano 

Cohen, elaborado com o auxílio de militantes integralistas. O Plano Cohen seria uma 

suposta insurreição comunista que seria publicado em um Boletim da Ação 

Integralista Brasileira. Com este pretexto foi aprovado pelo Congresso Nacional a 

suspensão dos direitos constitucionais por noventa dias. (PARRA, 2014; pg 29) 

 

 

Com uma suposição de inimigos externos agindo internamente, a Lei de Segurança Nacional 

possuía o argumento de ser uma diretriz voltada para a segurança do território brasileiro e de 

traçar normativas estratégicas para o desenvolvimento de uma eficaz segurança nacional, 

principalmente pela já concretizada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Cedia 

ouvidos ao discurso do movimento fascistas tupiniquim, a Ação Integralista Brasileira – 
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movimento fascista encabeçada por Plínio Salgado; atualmente, esse movimento é denominado 

de Frente Integralista Brasileira. 

O registrado aqui é uma pequena parte de uma vasta pesquisa já realizada sobre as 

perseguições sofridas pelos anarquistas em terras brasileiras. Muita coisa ainda deve ser 

resgatada, principalmente sobre o anarquismo em terras mato-grossenses no desenrolar das 

primeiras décadas do século passado – durante as explosões do sindicalismo revolucionário até 

a utilização do território como campo de concentração. 

  

Mas qual a relação de toda essa perseguição e criminalização com as diretrizes que 

surgem, para a educação, nas Constituições de 1934 e 1937 e a prática pedagógica dos 

anarquistas? É essa relação que procuraremos traçar nos próximos parágrafos.  

 

 Para melhor traçar a análise sobre o surgimento das primeiras diretrizes, mais 

aprofundadas, para a educação estatal (pública), foi realizada leitura analítica sobre a 

Constituição de 1891 – a mais próxima das duas escolhidas como recorte para a pesquisa. 

Nomeada como Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, datada de 24 de 

fevereiro de 1891, o que aparece no documento são menções rasas sobre instrução. Os trechos 

que aparecem são os seguintes: 

 

 

Art 35 – Incumbe, outrossim, ao Congresso, mas não privativamente: 

2°) animar no Pais o desenvolvimento das letras, artes e ciências, [...]; 

3°) criar instituições de ensino superior e secundário nos Estados; 

4°) prover a instrução secundária no Distrito Federal. 

 

Art 87 – O Exército federal compor-se-á de contingentes que os Estados e o Distrito 

Federal são obrigados a fornecer, constituídos de conformidade com a lei anual de 

fixação de forças. 

§ 2º - A União se encarregará da instrução militar dos corpos e armas e instrução 

militar superior.9 

 

 

                                                                 
9 Informações disponíveis em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm>, acessado em 04 de 
setembro de 2016. 
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Quarenta e três anos depois, em 1934, que surge um capítulo voltado exclusivamente à 

Educação e à Cultura. Década que, como já mencionado em parágrafos anteriores, foi composta 

de muitas ebulições sociais e drástico aumento das perseguições aos militantes sociais. Surge 

na década de 30, em 1932, o “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova” – ponto que 

trabalharemos, pontualmente, mais à frente. 

No Título V, do Capítulo II da Constituição Brasileira de 193410, consta a respeito da 

cultura e da educação os seguintes artigos: 

 

 

Art. 148 – Cabe à União, aos Estados e aos Municípios favorecer e animar o 

desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e da cultura em geral, proteger os 

objetos de interesse histórico e o patrimônio artístico do País, bem como prestar 

assistência ao trabalhador intelectual. 

Art. 149 – A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela família e pelos 

Poderes Públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e a estrangeiros 

domiciliados no País, de modo que possibilite eficientes fatores da vida moral e 

econômica da Nação, e desenvolva num espírito brasileiro a consciência da 

solidariedade humana. 

Art. 150 – Compete à União: a) fixar o plano nacional de educação, compreensivo do 

ensino de todos os graus e ramos, comuns e especializados; e coordenar e fiscalizar a 

sua execução, em todo território do País; b) determinar as condições de 

reconhecimento oficial dos estabelecimentos de ensino secundário e complementar 

deste e dos institutos de ensino superior, exercendo sobre eles a necessária 

fiscalização; c) organizar e manter, nos territórios, sistemas educativos apropriados 

aos mesmos; 

Art. 151 – Compete aos Estados e ao Distrito Federal organizar e manter sistemas 

educativos nos territórios respectivos, respeitadas as diretrizes estabelecidas pela 

União. 

Art. 152 –Compete precipuamente ao Conselho Nacional de Educação, organizado na 

forma da lei, elaborar o plano nacional de educação para ser aprovado pelo Poder 

Legislativo e sugerir ao Governo as medidas que julgar necessárias para a melhor 

solução dos problemas educativos bem como a distribuição adequada dos fundos 

especiais. 

Parágrafo Único – Os estados e o Distrito Federal, na forma das leis respectivas e para 

o exercício da sua competência na matéria, estabelecerão Conselhos de Educação com 

                                                                 
10 Informações disponíveis em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm>, acessado em 04 de 
setembro de 2016. 
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funções similares às do Conselho Nacional de Educação e departamentos autônomos 

de administração do ensino. 

Art. 153 – O ensino religioso será de frequência facultativa e ministrado de acordo 

com os princípios da confissão religiosa do aluno manifestada pelos pais ou 

responsáveis e constituirá matéria dos horários nas escolas públicas primárias, 

secundárias, profissionais e normais. 

 

 

Ao nosso ver, é possível ter a compreensão de que o Estado decretava explicitamente que 

qualquer tipo de perspectiva educacional só poderia ser aplicado dentro de suas normativas e 

diretrizes. As que estivessem fora das leis de controle oficial deveriam ser fechadas, pois seriam 

embriões de difusão da rebeldia contra a ordem e o progresso da Nação e da família, de modo 

que impossibilite eficientes fatores da vida moral e econômica da Nação. 

 Na Constituição de 193711, a primeira menção à educação aponta como de competência 

privativa da União fixar as bases e determinar os quadros da educação nacional, traçando as 

diretrizes a que deve obedecer a formação física, intelectual e moral da infância e da juventude. 

As demais modificações que aparecem apontam a obrigação da educação dentro do amparo 

familiar e o aparecimento das normativas para a educação particular. Os artigos são redigidos 

da seguinte forma: 

 

 

Da Família 

Art. 125 – A educação integral da prole é o primeiro dever e o direito natural dos pais. 

O Estado não será estranho a esse dever, colaborando, de maneira principal ou 

subsidiária, para facilitar a sua execução ou suprir as deficiências e lacunas da 

educação particular. 

Da Educação e da Cultura 

Art. 128 – A arte, a ciência e o ensino são livres à iniciativa individual e a de 

associações ou pessoas coletivas públicas e particulares. É dever do Estado contribuir, 

direta ou indiretamente, para o estímulo e desenvolvimento de umas e de outro, 

favorecendo ou fundando instituições artísticas, científicas e de ensino. 

Art. 129 – [...] é dever da Nação, dos Estados e dos Municípios assegurar, pela 

fundação de instituições públicas de ensino em todos os seus graus, a possibilidade de 

                                                                 
11 Informações disponíveis em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm>, acessado em 04 de 
setembro de 2016. 
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receber uma educação pública adequada às suas faculdades, aptidões e tendências 

vocacionais. 

O ensino pré-vocacional profissional destinado às classes menos favorecidas é em 

matéria de educação o primeiro dever de Estado. 

[...] 

É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera da sua 

especialidade, escolas de aprendizagens, destinadas aos filhos de seus operários ou de 

seus associados. A lei regulará o cumprimento desse dever e os poderes que caberão 

ao Estado, sobre essas escolas, bem como auxílios, facilidades e subsídios. A lhes 

serem concedidos pelo Poder Público. 

Art. 131 – A educação física, o ensino cívico e o de trabalho manuais serão 

obrigatórios em todas as escolas primárias, normais e secundárias, não podendo 

nenhuma escola de qualquer desses graus ser autorizada ou reconhecida sem que 

satisfaça aquela exigência. 

Art. 132 – O Estado fundará instituições ou dará o seu auxílio e proteção às fundadas 

por associações civis, tendo umas; e outras por fim organizar para a juventude 

períodos de trabalho manual nos campos e oficinas, assim como promover-lhe a 

disciplina moral e o adestramento físico, de maneira a prepara-la ao cumprimento, dos 

seus deveres para com a economia e a defesa da Nação. 

Art. 133 – O ensino religioso poderá ser contemplado como matéria do curso ordinário 

das escolas primárias, normais e secundárias. Não poderá, porém, constituir objeto de 

obrigação dos mestres ou professores, nem de frequência compulsória por parte dos 

alunos. 

 

 

A arte, a ciência e o ensino são livres à iniciativa individual e a de associações, desde que 

estejam sob total vigilância do aparelho estatal e seguindo firmemente as normas impostas sobre 

qual ciência e ensino são válidos. Essas associações são aquelas regularizadas através dos 

dispositivos ordeiro e progressista da Nação. O ensino pré-vocacional profissional destinado 

às classes menos favorecidas é em matéria de educação o primeiro dever de Estado, pois é o 

primeiro dever do Estado determinar quais vocações são interessantes para as classes oprimidas; 

ao nosso ver, tal assertiva constitui uma clara evidência do que já apontava Bakunin e os demais 

anarquistas: uma educação para os ricos e outra para os pobres. 

 A leitura do “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova” (1932) possibilitou uma 

reflexão sobre a intenção desse material. Ainda que seja uma inovação em âmbito educacional 

estatal da época e para a memória da educação brasileira, é impossível não realizar uma leitura 
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crítica sobre seu conteúdo de abertura e o papel exercido por Fernando de Azevedo12 – que 

realiza a abertura do documento – durante os anos de enorme efervescência das lutas sociais no 

Brasil. As palavras utilizadas por Azevedo, no Manifesto, são compostas de uma leitura clara 

sobre o momento histórico e político que o País vivia; essa leitura, também, é composta de um 

claro posicionamento sobre quais rumos educacionais deveriam nortear as próximas décadas 

do Brasil. Fernando de Azevedo escreve que 

 

 

[...], à falta de ideias e sentimentos comuns, capazes de concentrar e fixar os 

indivíduos e de formar e organizar os grupos, a anarquia mental que opôs a 

experiência aos princípios que a ultrapassam abalou, em seus fundamentos, 

desarticulando-a, tanto a “estrutura social” como a “vida interior” do homem 

moderno. (Manifesto dos pioneiros da Educação Nova (1932) e dos educadores 1959. 

2010; pg.14) 

[...]. A violência desse conflito de ideias provém exatamente das forças novas que 

determinam a nossa vida e da reação dos conservadores a todo transe, nostálgicos, de 

espírito vazado em moldes gastos, de egoísmos rebeldes e incuráveis, de instintos 

inconfessáveis que fazem nascer as riquezas por muito tempo acumuladas. (Ibidem; 

pg. 15-16) 

 

 

O Brasil caminhava na necessidade de construção de um imaginário cultural e social uno, 

aplicando de forma mais contundente e eficaz as intenções programáticas do pensamento 

positivo: Ordem para o Progresso! Nesse momento, mesmo com a existência do Partido 

Comunista, eram os anarquistas que criavam os “conflitos de ideias nostálgicos do egoísmo 

rebelde e incuráveis”, como foi escrito por Fernando de Azevedo. 

Ao abordar sobre “Indisciplina mental agravada por condições especiais”, ainda na 

abertura do Manifesto, Azevedo escreve que 

 

 

[...], num povo em formação como o nosso, sem lastro de tradições e de cultura, e 

constituído de grupos sociais, móveis e dispersos, sem coesão e sem vida coletiva, a 

                                                                 
12 Fernando de Azevedo foi diretor geral da Instrução Pública do Distrito Federal de 1926 a 1930 e de São Paulo em 1933. 
Nessas mesmas décadas, tanto no Rio de Janeiro (D.F. na época) como em São Paulo, foram períodos tenebrosos para os 
anarquistas e também para os espaços utilizados enquanto ferramenta de instrução e formação de pensamentos voltados para 
as lutas sociais. 



 

93 

 

“indisciplina social e mental”, que caracteriza a nossa época, tinha de agravar-se sob 

a pressão dessas condições particulares. (Ibidem; pg.16) 

 

 

Com um país composto por um grande número de estrangeiros, ainda em processo de tentativa 

de construir uma identidade nacional, essas palavras encaixam e muito nas justificativas 

utilizadas para construir um Brasil para os brasileiros – para aqueles que estivessem dispostos 

a seguir a passividade e ordenamento social. 

 Fernando de Azevedo continua... 

 

 

[...]. As correntes de opinião e de ideias, mal esboçadas, acabaram por estagnar-se no 

pântano político, em que se ouvia, entre raras vozes protéticas, o coaxar de interesses 

partidários e de ideias descompassadas. (Ibidem. Pg17) 

 

 

É importante relembrar, como já apontado nos capítulos anteriores, que, durante os últimos 

anos da década de 20 e a entrada da década de 30, vários órgãos de propaganda dos anarquistas 

foram fechados e proibidos de manter seu funcionamento – jornais no tocante ao caso já foram 

citados. As leis também estavam mais pesadas contra o funcionamento de qualquer órgão de 

opinião que não estivesse nos padrões e normativas do Estado. 

 Como foi abordado sobre os processos de perseguição e deportação dos militantes 

estrangeiros e mesmo, alguns, de nacionalidade brasileira, o Brasil vivia naquela época o 

surgimento das fortes ideias do nacionalismo através dos Integralistas. A leitura do texto 

possibilitou uma reflexão a respeito de uma possibilidade de escrita xenofóbica nos escritos de 

Azevedo, segue: 

 

 

Todas as gerações que nos precederam, como a primeira geração nascida na 

República, foram vítimas desses vícios orgânicos de nosso “aparelhamento de 

cultura” cuja reorganização não se podia esperar de uma mentalidade política, 

sonhadora e romântica, ou estreita e utilitária, para a qual a educação nacional não 

passava geralmente de um tema para variações líricas ou dissertações eruditas. Elas 

despertaram com uma alma antiga para um mundo novo, que as deixou deslumbradas 

com as suas maravilhas, para depois as perturbar com as suas inquietações, como se 

da escola fossem transportadas para um mundo diferente. (Ibidem; pg. 19) 
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Uma das propostas existentes nas escolas ou espaços destinados para a instrução e para a 

educação, geridas pelos anarquistas, era a de que através da instrução integral e racional se 

esforçaria para a construção de um ser social novo, ativo, reflexivo e questionador dos 

problemas e desigualdades geradas pelas injustiças do Estado e do capitalismo em formação 

em terras brasileiras. Esse novo sujeito participativo e atuante deveria possuir o espírito de 

solidariedade e rebeldia para o empenho da luta pela revolução social. 

 A última citação que será utilizada gerou maior curiosidade sobre as intenções das 

palavras. Ao citar o ano de 1927, lembrando que a década de 20 contou com a aplicação de três 

leis que eram direcionadas à caça dos anarquistas – subversivos – pelo território brasileiro, 

Azevedo aparenta demonstrar aprovação sobre todo processo repressivo que está em vigor no 

Brasil. 

 

 

Nessa cruzada magnífica de renovação educacional, não se “destruiu” senão “para 

construir”. As reformas realizadas no Distrito Federal e em Minas, em 1927, as 

iniciativas empreendidas, mais tarde, na Bahia, no Espírito Santo, em Pernambuco e 

no Ceará, e depois da revolução, em São Paulo, e novamente no Distrito Federal, 

indicam, na nova geração de educadores, a par do seu idealismo francamente 

renovador, o respeito da atividade útil [...] e o gosto das reformas seguras, que já 

bastaram para fazer conhecer, nos que ainda julgam infrutíferas ou facciosas às novas 

doutrinas educacionais, as largas perspectivas que se abrem, na sua aplicação. [...], 

impelidas para a mesma direção, tendiam a agrupar-se sistematicamente, por 

afinidades teóricas, no mesmo movimento de reconstrução educacional. (Ibidem; pg. 

23) 

 

 

É claro que o tempo e o foco do trabalho impossibilitam uma pesquisa de análise mais 

profunda sobre os escritos de Fernando de Azevedo. Contudo, dentro de uma análise sobre a 

aprovação do Manifesto – não que não tenha havido mobilizações e reivindicações para tal, e, 

mesmo não tendo tido contato com fontes mais específicas, é possível ter tido participação de 

anarquistas durante os processos de debates e construção de propostas –, com as leis de 

perseguição e centralização, toda e qualquer função e ação de intenção descentralizada e 

realmente emancipatória tendo como norte a destruição da estrutura de poder foi sucumbida e 
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apagada da história e registros oficiais. Outra questão importante é o apagamento da memória 

das organizações, propostas práticas e metodológicas dos anarquistas sobre a perspectiva 

educacional, dos livros e pesquisas que possuem maior peso como dados históricos da educação 

nas academias. Talvez seja um tema para pesquisas futuras e com maior dedicação. 

  

Os principais eixos das propostas pedagógicas dos anarquistas giravam em torno de ser 

integral, racional, misto, que prepare para o trabalho intelectual e manual, além de ter como 

objetivo engrenador a perspectiva libertária. Todo plano de ensino e programa pedagógico seria 

construído através da participação dos alunos e pais – descentralizado – e que tivesse como 

maior pilar as necessidades mais urgentes e necessárias para a população oprimida, os 

trabalhadores. Nas duas constituições, existem eixos que não constavam anteriormente em seus 

decretos, como: Constituição de 1934: art. 148 – desenvolvimento das ciências, das artes, das 

letras e da cultura em geral; art. 149 – educação proporcionada para brasileiros e estrangeiros 

que viviam no país e a consciência da solidariedade humana; art. 150 – organizar e manter, 

nos territórios, sistemas educativos apropriados aos mesmos – nos Congressos do operariado 

brasileiro já constava essas mesmas intenções, como objetivo de melhor instruir os 

trabalhadores para o conhecimento científico e da realidade brasileira e internacional, além do 

letramento que era realizado através da instrução; Constituição de 1937: art. 125 – educação 

integral [...], base de defesa desde Bakunin e difundida no Brasil através dos adeptos da 

proposta da pedagogia racionalista da Escola Moderna, de Francisco Ferrer y Guardia, também 

sendo linhas aprovadas nos congressos operários; art. 128 – defesa da iniciativa da arte, ciência 

e o ensino através de iniciativa individual ou através de associações ou pessoas coletivas [...], 

ao mesmo tempo que em décadas anteriores foi aplicado o fechamento e criminalização dos 

estabelecimentos e instituições que era organizadas por anarquistas ou que possuía anarquistas 

em seus quadros funcionais e colaborativos. 

 É partindo dessas reflexões que foi possível traçar um comparativo sobre a possibilidade 

de apropriação dos métodos educacionais utilizados pelos anarquistas – desde as primeiras 

décadas do século XX –, para com isso poder manter firme nas mãos do Estado toda e qualquer 

intenção de propostas que realmente pudessem explodir uma revolução social. O anarquismo, 

durante esse período, possuía importante papel e força social, os jornais eram de grandes 

tiragens, ao alcance do operariado, de circulação por regiões em desenvolvimento industrial e 

operário. 
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Considerações Finais 

 

 A realização desta pesquisa, abordando “A Educação Anarquista e as Diretrizes 

Educacionais na Constituição de 1934 e 1937: perseguição política e resistência do 

Anarquismo”, partiu da intenção de iniciar um aprofundamento científico sobre as propostas e 

práticas pedagógicas realizadas por anarquistas que tiveram atuação em terras brasileiras. 

Tendo conhecimento, através de leituras antes mesmo da intenção de pesquisa, das perseguições 

sofridas pelos anarquistas e conseguindo enxergar o quanto suas referências 

históricas/teóricas/práticas são secundarizadas durante a formação acadêmica, nasceu o 

objetivo de retratar o surgimento e as práticas educacionais durante as três primeiras décadas 

do século passado; daí, partimos para as identificações e análises sobre a possibilidade de 

apropriação dos principais eixos defendidos pelos anarquistas para a educação, apropriação 

manifestada nas diretrizes educacionais que foram implementadas nas Constituições de 1934 e 

1937. Os anarquistas possuem uma vasta produção teórica que passa desde as análises 

estruturais, educacionais, de poder e de classe; campo ferramental que pode ser utilizado como 

basilar para a formação de um cientista social, assim como outros conceitos ferramentais. 
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A escolha pelo método de pesquisa qualitativa pautou-se pela possibilidade de poder 

complementar os estudos realizados na sociologia da educação e nas ciências políticas. Essa 

opção metodológica propiciou a aquisição de outros conhecimentos a respeito da produção 

teórica elaborada pelos anarquistas para o campo pedagógico; desde as formas organizativas da 

estrutura de funcionamento das Escolas Modernas no Brasil até as propostas de estrutura 

metodológica para a aplicação da instrução e da educação. Como pudemos verificar no decorrer 

da pesquisa, as práticas pedagógicas dos anarquistas possuíram relevante concretude no Brasil, 

porém, os processos de perseguições e fechamento das instituições forçaram esses militantes a 

viver na clandestinidade, “falsear” as verdadeiras intenções das instituições que tinham o 

propósito da instrução – como o caso de João Penteado e suas instituições pedagógicas, já 

mencionadas anteriormente. Outra consequência dessas perseguições e clandestinidade foi o 

erro prático de muitos anarquistas não terem realizado uma maior sistematização arquivística 

das suas produções e registros práticos. Sobre sistematização de arquivos, é importante salientar 

que muitos arquivos foram apreendidos pela polícia e, também, destruídos. 

As Constituições de 1934 e 1937, ao contrário da de 1891, foram as primeiras a trazer 

propostas de modificações reais para a Educação; entre elas, ressalta-se a responsabilização do 

Estado (dever do Estado), Educação integral e ampliação do Ensino etc. Como apontamos no 

trabalho até aqui, alguns dos eixos apresentados nessas Constituições já eram, historicamente, 

desenvolvidos e defendidos pelo anarquismo. Nessas três primeiras décadas do século XX no 

Brasil, verificamos um movimento duplo do Estado: ao mesmo tempo que o Estado persegue e 

criminaliza anarquistas e suas ações e atuações, o Estado se apropria de princípios que 

perpassam a concepção anarquista de Educação – como demonstramos existir nas 

Constituições. A partir dessa verificação, podemos apontar como principal motivador dessa 

ação do estado o fato de que toda movimentação anarquista no Brasil daquele período não seria 

facilmente apagada por completo pelas perseguições; a Educação proposta pelas Escolas 

Modernas respondia, de certa forma, aos anseios do povo, não desapareceriam de forma fácil. 

O Estado precisava de um mecanismo que desvencilhasse essas experiências e princípios da 

ideologia e dos militantes anarquistas, que separasse as duas coisas. Em nossa análise, um modo 

de fazer isso foi “permitir” que esses princípios fossem incorporados aos textos das 

Constituições; dessa forma, eles estariam ligados ao Estado e não aos anarquistas. Para o 

Estado, seriam apenas palavras no papel, políticas que poderiam ou não ser implementadas na 

realidade. Paralelamente, o Estado propaga uma imagem democrática e fomenta o apagamento 

das experiências e ideias anarquistas na Educação. 
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 Por outro lado, este trabalho também aponta o aspecto do apagamento sofrido pelo 

anarquismo e seu campo teórico devido ao lugar marginalizado no qual a academia lhe colocou. 

Moacir Gadotti (1999), um exemplo dessa prática, realizou uma importante historiografia 

conceitual sobre o desenvolvimento das ideias pedagógicas, mas foi possível visualizar a forma 

pela qual são retratadas as propostas educacionais que fogem da estrutura clássica do socialismo 

científico (marxismo) ou de outras principais correntes do pensamento social – não podemos 

negar que o pensamento, prática e produção teórica do anarquismo, foi marginalizado através 

dos principais campos filosóficos que compõem a construção histórica das universidades. 

Acreditarmos que a universidade foi construída e estruturada fora de uma lógica de controle e 

dominação é achar que suas estruturas organizativas estão alocadas num patamar metafísico ou 

sobrenatural; os principais pensamentos construídos e difundidos através do decorrer histórico 

das academias, além de estarem ligados com a conjuntura social e histórica, também estavam 

ligados com uma intenção de desenvolvimento econômico, social, político e cultural. Por isso, 

quando o autor trata do pensamento pedagógico socialista, antiautoritário e brasileiro, revela-

nos duas possibilidades de leitura analítica: não conhecimento real sobre as propostas e práticas 

anarquistas para o campo da educação ou negligência teórica sobre essas propostas e práticas. 

Pela análise desenvolvida nesta pesquisa, foi possível observar que a pedagogia anarquista é 

relegada a meras citações rápidas de sua existência. Em comparação com o desenvolvimento 

dado às demais teorias ou propostas pedagógicas, verificamos que para as propostas anarquistas 

o aprofundamento é mínimo; parece haver certo desinteresse ou mesmo descuido. Se levarmos 

em consideração que tais propostas podem contribuir, e muito, para a construção de abordagens 

pedagógicas inovadoras ou que desempenharam papel relevante via as Escolas Modernas no 

Brasil, de acordo com o que expusemos nos capítulos anteriores, podemos afirmar que essa 

negligência chega a deixar uma lacuna na história das ideias pedagógicas; ainda mais se 

pensarmos na proposta do livro de Gadotti, que passa por essa “resenha histórica”.  

A partir do que foi apontado pela análise da pesquisa, levantamos como uma das causas 

dessa negligência o fato de que, para a academia, a pedagogia e ideias anarquistas apresentam 

um distanciamento prático e metodológico dos seus padrões científicos – que também são 

ideológicos; soma-se a isso a característica dos princípios anarquistas surgirem em um contexto 

de profunda crítica aos modelos científicos puros, além de toda sua produção ter sido 

relacionada com críticas à lógica de ensino de cátedras distanciadas das profundas necessidades 

e urgências da população. A forma pela qual são tratadas as referências do anarquismo é 

claramente superficial, diferentemente da forma pela qual se trata o campo marxista. Não que 
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acreditamos, ou pontuamos, ser obrigação do autor realizar essa explanação de forma mais clara 

e menos inferiorizada, mas essa prática possibilitou realizar uma ligação analítica sobre o 

quanto foi posto em inferioridade, marginalidade, o anarquismo. Essa marginalização passa, 

portanto, pelo Estado com o temor de perder o controle sobre a sociedade e pela academia 

reproduzindo teorias e ferramentas analíticas que não possibilitam uma construção mais ampla 

de ferramental instrutivo que possa gerar danos ao padrão científico aceito pelo próprio Estado 

– o Estado não é uma instituição isolada, que funciona somente em torno de si mesma e de 

modo autossuficiente, mas constitui parte de uma dinâmica social mais ampla, que implica 

relações com outros Estados e também com outros agentes, não somente políticos, mas também 

econômicos e culturais, como afirma Corrêa (2014). Portanto, é possível realizar a compreensão 

e relação de que o que temos de acesso nos meios acadêmicos passam por um crivo das 

intenções educacionais dessa estrutura organizativa da sociedade, o Estado. O Estado fomenta 

e sanciona positivamente uma Educação limitada ao grau de instrução básica, que acomode 

seus cidadãos no lugar da obediência e do cumprimento de deveres puro e sem 

questionamentos. A pedagogia anarquista propõe uma Educação crítica, emancipadora e que 

foge dos moldes das práticas pedagógicas sancionadas pelo Estado e suas políticas. Logo, existe 

aí um conflito de interesses natureza. Para o Estado, é perigoso dar margem às ideias 

anarquistas, pois, em sua perspectiva e de seus aparelhos ideológicos, seja como Educação, seja 

como ideologia geral, o anarquismo representa rebelião à ordem necessária. Dessa forma, o 

Estado e seus aparelhos combatem historicamente o crescimento de tais ideias. Em meio a isso, 

a Academia acaba por colocar em pauta apenas as propostas “mais respeitáveis” para o Estado 

e os padrões das ciências. Mesmo durante o período bolchevique, as principais práticas adotadas 

no método pedagógico giravam em torno de manter o respeito e defesa do Estado Proletário. E 

é essa crítica ao Estado e sua estrutura de poder e controle que nos possibilita realizar uma 

análise relacional: a história das ideias pedagógicas reproduz uma história oficializada pelas 

normativas educacionais do Estado, o que foge dessa normativa estatal se trata de forma 

marginalizada, secundarizada – com pouca ênfase explicativa, quando não adotada a ênfase da 

pejorização. Não podemos deixar de afirmar que, ao fim deste trabalho, reafirma-se a 

necessidade social de uma concepção de Educação que possibilite o pensamento crítico, a 

emancipação e o questionamento, inclusive, do próprio Estado. 

Uma outra questão observada é a divisão realizada sobre o campo teórico do 

anarquismo, que, superficialmente, é visto com certa incompreensão geral. O anarquismo 

compõe o campo de construção conceitual do socialismo e a questão de ter sido definido, desde 
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a 1a Internacional, como um bloco antiautoritário faz com que seja impossível desvincular suas 

propostas em postulados diferentes: uma produção socialista e outra antiautoritária, são 

conceitos que fazem parte intrínseca do anarquismo. Portanto, todo o pensamento produzido 

pelos anarquistas foi elaborado em uma perspectiva socialista antiautoritária. No livro analisado 

de Gadotti, ao abordar sobre o pensamento pedagógico brasileiro (primeira parte), passando 

pelas primeiras décadas do século XX, mais uma vez é realizada uma rasteira menção sobre o 

que existiu de reflexão e prática realizada pelos anarquistas, bem limitada em comparação ao 

existente apresentado no presente trabalho – no livro, não se analisa com profundidade as 

experiências anarquistas daquele momento, não se levanta dados, não realiza um painel do que 

sejam realmente essas experiências educacionais anarquistas. Através desta pesquisa foi 

possível verificar o quanto se configurou vasta e complexa essa reflexão e prática – 

marginalizada pela prática de esquecimento aplicado pelo Estado e demais correntes políticas; 

por isso, não é tão fácil o contato com materiais históricos13 sobre esses acontecimentos. 

 Os anarquistas escreveram, dentro da sua época, as suas visões e propostas sobre a 

instrução e a educação, uns com maior peso voltado para a ambas, outros com menos peso – 

assim como a própria teoria marxiana e marxista. É comum encontrarmos uma vasta obra que 

tente extrair, desde Marx aos seus seguidores, uma profunda e densa visão sobre o campo 

educacional. Não negamos que foi durante o período de controle do Estado russo pelos 

bolcheviques e seus seguidores que realmente foi possível ter contato com teorias educacionais 

mais claras sobre um corte de classe e com distinção dos escritos que mantinham a lógica de 

controle do Estado burguês e capitalista; mas, algo é importante pensar dentro desse mesmo 

recorte de classe: mesmo com um Estado Vermelho, as propostas pedagógicas direcionavam, 

dentro das intenções do Estado bolchevique e, posteriormente, stalinista, para uma real 

emancipação da população? Realmente, foi uma educação com proposta emancipatória voltada 

para completar várias aptidões, mas repleta de doutrinamentos que favoreciam a manutenção 

do controle pelo Estado; eis aí, mais uma, possibilidade de reflexão para futuras pesquisas. 

 Pelo Brasil, já existem pesquisadores que deram e ainda continuam dando foco nas 

pesquisas sobre as propostas anarquistas e libertárias para a educação – Maurício Tragtenberg 

(1929-1998), Silvio Gallo (Unicamp), Jose Damiro de Moraes (Unirio), constituem só uma 

                                                                 
13 Há muita coisa sendo organizada pelo Brasil, através de Centros de Pesquisas e Núcleos de Estudos, além de militantes que 
possuem vínculo ideológico com o anarquismo. O “Acervo João Penteado” é um dos mais estruturados, além de que o próprio 
militante realizou uma boa sistematização e arquivamento sobre os materiais produzidos e sobre as práticas do anarquismo pelo 
Brasil. Há também o “Arquivo Edgard Leuenroth”: < http://www.ael.ifch.unicamp.br/site_ael/>. 
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parte de um desenvolvimento que tem tomado proporção maior pelas universidades brasileiras 

e nos meios organizativos autônomos. Contudo, ainda falta em muito ampliar essas pesquisas 

entre os círculos de estudos universitários que abordam a educação, ainda falta arriscar novas 

práticas organizativas nas escolas básicas – muito dessas propostas, talvez, não são massificadas 

por haver um rompante de serem vistas como teorias vazias e sem relevância científica. Falta 

para a própria universidade romper com os padrões das verdades absolutas e dar início a uma 

ampliação de métodos analíticos para se pensar outras formas de relação e aplicação da 

instrução e da educação. 

 Este trabalho buscou, dentro dos limites, realizar essa iniciativa para uma análise de 

intenção contínua para o campo educacional; assim como problematizar e possibilitar outras 

ferramentas de análise para o próprio campo da sociologia da educação, ferramentas já 

apresentadas anteriormente através das produções teóricas e práticas do anarquismo; uma 

proposta de revermos e aplicarmos uma autocrítica a respeito dos métodos até hoje utilizados, 

que, em grande proporção, não mudaram em nada as estruturas de controle e dominação – 

apenas reafirmaram uma manutenção das estruturas de dominação entre classes, respaldada 

através do poder do Estado. É uma intenção de reflexão sobre o que foi deixado de proposta 

conceitual, organizacional e prático, pelos anarquistas, para pensarmos e nos relacionarmos 

dentro da estrutura social. Pensarmos a instrução como integral, mas não como é proposto pelo 

Estado; pensarmos uma educação mista, mas que rompa com as estruturas patriarcais e 

machistas, que ainda mantêm as mulheres em subjugação; pensarmos em instrução e educação 

que não mantenha privilegiados, uns apenas continuem pensando enquanto outros continuem 

apenas trabalhando – que o conhecimento científico seja aplicado de acordo com esse dualismo 

instrutivo, teoria e prática caminhando conjuntamente a serviço das necessidades concretas da 

sociedade e não para uma manutenção do status quo. Eis alguns dos norteadores que a Educação 

proposta pelos anarquistas e apontados nesta pesquisa como essenciais para uma transformação 

da Educação e da sociedade. E que o pensamento sociológico e educacional perpasse por uma 

análise crítica, combativa e anticapitalista. 

Um trabalho inicial que, desde já, deixa interesse em avançar nesse aprofundamento 

teórico e analítico do histórico teórico deixado pelos anarquistas nesses mais de cento e 

cinquenta anos de teoria e prática anarquista, antiautoritária e socialista! 
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Figura 1 - Fotografia do vapor "Comandante Vasconcellos", que transportava os internos para o Campo da Clevelândia. 

Arquivo Público Mineiro. In: SAMIS, Alexandre. 2004; pg. 173 

 

Figura 2 - Flagrante do cotidiano dos internos do Campo da Clevelândia. Arquivo Público Mineiro. In: SAMIS, Alexandre. 

2004; pg. 173 
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Figura 3 - Adelino de Pinho e uma turma de alunos da Escola Moderna, em São Paulo, em 1925. Fotografia oferecida 

gentilmente por Magda Botelho, sobrinha de Neno Vasco, do seu acervo de família. In: SAMIS, Alexandre. 2004; pg. 165 

 

Figura 4 - Escola Moderna do Brás - 1919. Fonte Hilsdorf, 2003, p.69. In: PERES, Fernando A. 2012; pg. 314 
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Figura 5 - Grupo de alunos da "Escola Nova" - Curso Comercial - 1922. João Penteado está na primeira fila, sentado, à 

direita. Fonte: Acervo João Penteado - CME - FEUSP. In: PERES, Fernando A. 2012; pg. 315 
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Figura 6 - Segundo edifício da Academia de Comércio "Saldanha Marinho", em 1935. Avenida Celso Garcia, 372 (numeração 

antiga). Fonte: Acervo João Penteado - CME - FEUSP. In: In: PERES, Fernando A. 2012; pg. 317 
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Figura 7 - Prédio da Academia de Comércio "Saldanha Marinho" em 1928. Avenida Celso Garcia, 368 (numeração antiga). 

Fonte: Acervo João Penteado - CME - FEUSP. In: PERES, Fernando A. 2012; pg. 317 
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Figura 8 - Prédio do Ginásio e Escola Técnica de Comércio "Saldanha Marinho" após reforma arquitetônica na década de 

1950. Sem data. Fonte: Acervo João Penteado - CME - FEUSP. In: PERES, Fernando A. 2012; pg. 318 
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Figura 9 - Professores da Academia de Comércio "Saldanha Marinho" em 1937. Fonte: O Início, maio/1937. In: PERES, 

Fernando A. 2012; pg. 320 

 

Figura 10 - Escola Moderna de Porto Alegre - 1917. Acessado no dia 13 de setembro de 2016, no link:< 

http://libertariosufpel.blogspot.com.br/2014/03/educadoras-libertarias2-julia-malvina.html> 
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Figura 11 - Boletim da Escola Moderna n. 1, 18 de março de 1919. (AJP/AI/EM/EM/ACSM/Jornais/1). In: MORAES, Carmen 

Sylvia Vidigal. 2013; pg. 50 
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Figura 12 - Jornal O Início, n. 4, de 6 de setembro de 1923. (AJP/AI/EM/EN/ACSM/Jornais/1). In: MORAES, Carmen Sylvia 

Vidigal. 2013; pg. 55 
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Figura 13 - Jornal o Início, de 19 de agosto de 1916. (AJP/AI/EM/EN/ACSM/Jornais/1). In: MORAES, Carmen Sylvia Vidigal. 

2013; pg. 67 
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Figura 14 - Jornal o Íris, denominação do jornal escolar durante o ano de 1931, edição de maio de 1931. 

(AJP/AI/EM/EN/ACSM/Jornais/1). In: MORAES, Carmen Sylvia Vidigal. 2013; pg. 68 

 
Figura 15 - Edição de 1° de maio de 1930 do jornal O Ensaio, produzido por Raphael 
Chaparro, aluno do Curso Comercial. (AJP/API Per./1). In: MORAES, Carmen Sylvia 
Vidigal. 2013; pg. 69 



 

119 

 

 

Figura 16 - Espaço escolar, s/d (AJP/AP/Ico/1). In: MORAES, Carmen Sylvia Vidigal. 2013; pg. 93 
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Figura 17 - Alunos no cine teatro educativo, em 1935 (AJP/AI/ACSM/TAP/3). In: MORAES, Carmen Sylvia Vidigal. 2013; pg. 

106 
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Figura 18 - João Penteado e alunos na frente da Escola Moderna n. 1, 1912. (AJP/AI/EM/EN/ACSM/Jornais/1). In: 
MORAES, Carmen Sylvia Vidigal. 2013; pg. 133 
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Figura 19 - Turma de datilógrafos de 1922 (AJP/AI/EM/TAP/1). In: MORAES, Carmen Sylvia Vidigal. 2013; pg. 151 
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Figura 20 - João Penteado com alunos do primário, 1941. (AJP/AI/ACSM/TAP/3). In: MORAES, Carmen Sylvia Vidigal. 2013; 

pg. 377 


