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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo a análise de discursos sobre problemas de rendimento escolar 

presentes em revistas pedagógicas paulistas, com especial interesse em enunciados referentes à 

atividade de professores e à gestão do ensino elementar. Pretende-se verificar como a questão do 

aproveitamento escolar produziu-se, no período considerado, como um problema dos sistemas de 

ensino e mesmo da sociedade, que deveria ser equacionado com o apoio de saberes especializados. 

O conjunto de fontes considerado compreende a revista Educação (depois denominada Escola 

Nova e Revista de Educação), de 1927 até 1950, a Revista do Professor, de 1934 a 1939, e a 

Revista Escolar, entre 1925 e 1926. Dentre as formas discursivas identificadas para explicar e 

tentar superar o baixo rendimento escolar, encontram-se a ineficiência e a ausência de 

profissionais da educação nas unidades escolares. Os enunciados analisados convergem para 

propostas de reorganização das tarefas e dos tempos escolares, adequando os índices de 

reprovação aos contextos sociais e às populações atendidas, e criando políticas para a melhoria do 

rendimento escolar. 

Palavras-chave: rendimento escolar, tempos escolares,culturas escolares, organização do trabalho 

escolar, revistas pedagógicas 

 

 

Abstract 

This text aims to analyze the discourses about school failure in pedagogical journals from São 

Paulo, with special interest in statements related to the activity of teachers and management of 

elementary education. It is intended to verify how the issue of school achievement appeared as a 

problem of education systems and even of society in the period considered, which should be 

overcome with the support of specialized knowledge. The set of sources considered includes the 

magazine Education (Educação)( later called New School (Escola Nova) and Journal of Education 

(Revista de Educação), from 1927 to 1950, Teacher’s Journal (Revista do Professor), from 1934 to 

1939, and School Magazine (Revista Escolar), between 1925 and 1926). Among the discursive 

forms identified to explain and try to overcome the low school performance, there are the 

inefficiency and the absence of professionals of the education in the school units. The statements 

analyzed converge to proposals for the reorganization of school tasks and times, adjusting failure 

rates to social contexts and the populations served, and creating policies to improve school 

performance. 

 

Key words: school performance, school times, school cultures, organization of school work, 

educational journals. 
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Nas primeiras décadas do século XX educadores criaram projetos de intervenção social 

a serem viabilizados por meio da ação escolar. Esta, além do objetivo de instruir, deveria se 

pautar por certa visão de qualidade de ensino, com base na incipiente pedagogia científica, 

considerada imprescindível para reformar a sociedade brasileira e torná-la mais produtiva. 

Para Marta de Carvalho (1998), os reformadores da Associação Brasileira de Educação 

tinham como princípios, no final de década de 1920, a saúde, a moral e o trabalho, tomando 

como base propostas de formação do indivíduo por meio da escola. O trabalho, em sua 

dimensão educacional, era pensado como forma de racionalização, sob o modelo da fábrica, 

e voltado à implementação de técnicas de ensino, testes de aptidões, rapidez, precisão e 

eficiência, bem como forma de hirarquização de funções.  

O interesse deste estudo recai sobre as formas de racionalização e controle dos 

profissionais da educação paulista, em especial dos professores, grupo que nesse momento 

histórico estava se constituindo mediante a associação com determinados saberes, práticas e 

modos de vinculação com o Estado brasileiro. Pretende-se discutir aspectos da organização 

e regulação desses grupos profissionais, o que contribuiu para delinear a própria cultura 

profissional docente no início do século XX, e, mais especificamente, as relações desse 

processo com a questão do aproveitamento escolar, visto como um problema a ser resolvido 

para melhorar a eficiência do ensino elementar. Um aspecto central a ser discutido é a 

organização dos tempos escolares e sua vinculação com iniciativas de controle e de 

regulação do trabalho escolar. 

A ordenação dos espaços e tempos escolares representou um importante meio de 

racionalização do trabalho aí desenvolvido, em associação com o discurso médico. Os 

tempos de descanso e de trabalho, a distribuição das diferentes matérias e conteúdos ao 

longo do dia, da semana e do ano letivo, dentre outros fatores, confluíram para a produção 

de ordens temporais características dos ambientes escolares, inicialmente em conflito com 

outros tempos sociais, conferindo-lhes identidades, práticas e códigos próprios (Souza, 

1998). 

As múltiplas trajetórias de sistematização e institucionalização da escola evidenciam 

um processo dinâmico de produções culturais relativas a tempos e espaços escolares. Vidal 

e Faria Filho (2000) referem-se aalguns momentos marcantes nessas trajetórias, como 

aquele caracterizado pelas chamadas escolas-monumentos, em que, a partir do final do 

século XIX, com o advento dos grupos escolares, o ensino seriado traria o progresso 

nacional almejado pelos republicanos. Por meio do ensino universal e laico, praticado em 

escolas visualmente imponentes, instaladas em prédios monumentais, o ensino racional, 

científico e higiênico se desenvolveria, transformando a criança iletrada em um aluno 

eficiente. Ao contrário da situação anterior, em que havia diversas formas e espaços de 

escolarização, ensino simultâneo e a adaptação dos tempos escolares ao cotidiano das 

pessoas, o ensino graduado e sua organização espaço temporal se impuseram com força 

crescente, mas ainda em conflito com os tempos sociais do trabalho e da família. Muita 

polêmica ocorreu quando, na primeira década do século XX, em alguns estados brasileiros, 

se propôs o ensino primário em dois turnos, dada a incipiente necessidade de universalizar 

o ensino elementar. A resistência das famílias referia-se aconflitos de horários 
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anteriormente estabelecidos para a alimentação dos escolares e de suas famílias, à 

participação das crianças em tarefas domésticas e mesmo em atividades laborais, esta 

última levando a ausências em determinados mesesdo ano, referentes à época decolheitas. 

Paulatinamente as resistências foram diminuindo e os tempos escolares foram se impondo 

como regra, aos quais os outros tempos sociais acabaram se adaptando.  

A obrigatoriedade do ensino surge como forma de racionalização de práticas ainda sem 

muita importância e de baixa legitimidade social, de periodicidade irregular e em grande 

medida sob a responsabilidade da família. Pensada pelos ideais republicanos como um 

direito, funcionou para estebelecer firmemente o papel do Estado na educação, em uma 

ação civilizadora que poderia levar o país a níveis mais elevados de progresso. Essa 

obrigatoriedade, no entanto, foi impossível de se realizar nos anos iniciais da república, 

sendo instituída muito lentamente ao longo do século XX, não sem resistências. 

Considerado como um processo de intervenção estatal, a obrigatoriedade escolar surge 

como forma de integração das classes trabalhadoras, fazendo parte “de um programa de 

regeneração e de profilaxia social baseado nos postulados do positivismo evolucionista” 

(VARELA, 1999, p. 89). 

Nesse período foi realizada uma reforma, em 1901-1902, em São Paulo, que é 

considerada por Correia e Gallego (2004) como o momento de uma viragem no âmbito 

organizacional e curricular da escola básica, pois foi instituída a regra de cinco classes 

ascendentes, reduzida em 1904 para quatro classes para toda a escola primária. Essa 

tentativa de homogeneização não foi amplamente implementada, pois a baixa frequência de 

crianças em pequenos povoados e em zonas rurais levou a várias reformulações curriculares 

ao longo da década de 1910, no sentido de diminuir o tempo de escolarização para dois ou 

três anos. Fatores importantes para garantir essa nova organização foram a instauração dos 

horários modelo, do horário semanal e do calendário anual, o controle da frequência dos 

alunos e a realização de matrículas em um determinado períododo ano, ao invés da 

permissão da entrada de alunos ao longo de todo o ano, como vinha ocorrendo 

anteriormente. Essas e outras providências poderiam evitar situações de indisciplina e 

problemas no ensino, em que alunos fora do ritmo imposto às classes poderiam atrapalhar o 

bom andamento do ensino. 

A escola graduada como uma nova proposta de organização espaçotemporal surgiu 

primeiramente como uma escola urbana de quatro anos. Em princípio, se a idade das 

crianças no início da escolarização foi estipulada em 6 anos, um aluno médio concluiria o 

ensino primário com 10 anos e os programas de ensino distribuiriam os conteúdos pelos 

períodos de aprendizagem de maneira sequencial. Os exames tomaram grande importância, 

na medida em que apoiavam classificações e reclassificações dos alunos, bem como 

apontavam o momento de mudança de série ou da conclusão do curso, implicando em 

aprovação ou reprovação escolar
1
. Para Correia e Gallego (2004) a escola graduada criou a 

reprovação e a repetência, pois 
 

A gestão das aprendizagens processa-se de forma mais parcelar e a estabelecer 

correspondências entre a faixa etária dos alunos e cada nível ou classe. Destes 
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mecanismos de abstração estatística e representação idealizada do aluno médio 

nascerá a ideia de repetição de ano, de insucesso escolar e de anormalidade 

escolar para os quais a Pedagogia e a Psicologia Experimental se encarregarão 

de construir fundamentos fisiológicos e mentais (Correia e Gallego, 2004, p. 25, 

grifos dos autores). 

 

Para os autores acima citados, também há uma nova organização do trabalho docente 

na escola graduada, pois os horários modelares eram bastante segmentados em intervalos 

de poucos minutos, cada um deles com diferentes atividades, levando os professores a 

planejar detalhadamente astarefas que seriam propostas aos alunos em todos esses 

momentos, numa situação de trabalho intenso, em que estavamsubmetidosa um controle 

externo.  

Mais tarde, a partir dos anos de 1920 e 1930, segundo Vidal e Faria Filho (2000), um 

outro momento impõe uma organização diversa para espaços e tempos escolares, por eles 

denominada de escolas funcionais, em que os chamados renovadores do ensino passaram a 

considerar fundamentais as necessidades psicológicas dos alunos, ainda que não tenham 

deixado de lado a importância dos preceitos higiênicos e das características biológicas que 

embasavam as propostas anteriores. Os espaços deveriam permitir a atividade do aluno e 

novas formas relacionais com colegas e professores, o que levaria a uma otimização da 

aprendizagem. A rígida organização dos horários foi questionada em prol de vivências mais 

livres, sem tantas restrições de horários, em que os alunos pudessem desenvolver e 

aprimorar seus interesses e motivações, como no método de projetos, por exemplo. Nesse 

mesmo sentido, Carvalho (1997) afirma que a partir dos anos de 1920 há uma mudança no 

discurso pedagógico, que considera a possibilidade de educação infantil sem as restrições 

do cientificismo, em que os processos de disciplinamento não se referem mais à prevenção 

e correção, mas sim à moldagem de corpos e mentes que se adaptassem àquela sociedade, 

que buscava o ritmo da modernidade, da técnica e da máquina. 

Segundo Foucault (1992), a moldagem de corpos e mentes se associa ao processo de 

construção da noção de indivíduo, uma necessidade estratégica do campo educacional para 

subsidiar suas próprias teorizações e práticas. Para o autor, aos mecanismos disciplinares de 

poder sobre o corpo individual, produzidos nas instituições sociais, seguiu-se 

historicamente um processo de articulação com outro conjunto de mecanismos, que surgem 

em uma dimensão estatal: a regulamentação das populações, técnica de poder cuja 

superfície de suporte é a espécie humana. Conhecido como biopoder, essa regulação global 

se disseminou ao longo do século XIX também nas instituições subestatais, gerando uma 

sociedade de normalização, em que se cruzam o controle disciplinar e a regulamentação 

(Foucault, 2005). A análise das individualidades como unidade de estudo serviu a 

elaborações direcionadas à classificação e formação de grupos homogêneos, passíveis de 

normalização. No processo de conhecimento das populações, quando a coletividade é 

considerada, os fenômenos individuais, aleatórios, são apresentados com determinadas 

características e ao longo de certos períodos. Essa tecnologia de poder trata de estabelecer 
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previsões, estimativas e, sobretudo, de intervir nos fenômenos a fim de garantir “estados 

globais de equilíbrio, de regularidade” (Foucault, 2005, p. 294). 

Com a instalação da escola seriada, especialmente nas zonas urbanas, aparecem novas 

formas de controle do trabalho escolar, com o sugimento de outras funções a serem 

implementadas na escola. Os diretores e inspetores pedagógicos buscam garantir a 

organização e homogeneidade de práticas de ensino, mediante o controle do trabalho 

docente e dos resultados de ensino, instituindo assim um sistema normativo que pudesse 

conferir uma unidade de funcionamento para todas as escolas.  

Essas e outras formas de racionalização acabaram por afetar o fluxo escolar, na medida 

em que nem todos os alunos conseguiam responder adequadamente às exigências do 

sistema. O problema de alta incidência de reprovações e também de evasão escolar, em que 

o professor era apresentado como figura central e que se mostrava agravado nas escolas 

isoladas e rurais, mobilizou a intelectualidade paulista e de todo o país, que se envolveu na 

formulação de explicações e soluções para o baixo rendimento do ensino. Dentre as 

soluções apontadas para tornar o processo de aprendizagem mais efetivo, as práticas de 

alfabetização foram alvo de muitas discussões e propostas, dada a chamada estagnação nos 

primeiros anos, taxas de reprovação bem maiores, em comparação com o rendimento dos 

estudantes dos outros anos do curso primário
2
. O ensino rural também foi alvo de inúmeras 

propostas, quanto a conteúdos e procedimentos diferenciados, bem como no sentido de 

promover o aumento da escolarização da população residente no campo. 

As discussões aqui empreendidas representam a continuidade de estudos anteriores em 

que foram analisados discursos oficiais presentes na revista Educação (depois denominada 

Escola Nova e Revista de Educação), órgão da Diretoria Geral de Instrução Pública de São 

Paulo, na década de 1930, e na Revista do Professor, editada pelo Centro do Professorado 

Paulista (CPP), em sua primeira fase de publicação, de 1934 a 1939 (Autor, 2014, 2013). 

Dentre os enunciados identificados nesses estudos anteriores, relativos à caracterização de 

problemas de rendimento escolar e das soluções que poderiam ser empregadas para 

solucioná-los, pretende-se intensificar o estudo daqueles referentes à necessidade de uma 

maior organização e controle da atividade docente e escolar, mapeando a difusão desses 

discursos nos periódicos especializados, direcionados aos profissionais da educação 

paulista. O conjunto de fontes ora selecionado refere-se às mesmas publicações citadas 

acima, com uma ampliação de período quanto à Revista Educação, desde o seu 

aparecimento, em 1927, até 1950, e a inclusão da Revista Escolar, publicada pela Diretoria 

Geral da Instrução Pública paulista entre 1925 e 1926. Além de focalizar o interesse do 

presente estudo para a questão indicada, a propagada necessidade de controle sobre a 

atividade docente e escolar, como meio de aumentar a eficiência do sistema de ensino, 

espera-se melhor situar tais iniciativas em um período de tempo mais extenso, de forma a 

facilitar o entendimento da produção e circulação dos enunciados em pauta. Em paralelo a 

isso, considera-se relevante melhor compreender como esses discursos se relacionam a 

outras elaborações das mesmas formações discursivas, associadas ao campo educacional, 

algumas delas apresentadas como propostas de renovação do ensino e mesmo como 

propostas de mudança social, com grande potencial regulador.  
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O procedimentode pesquisa aqui selecionado, o estudo de revistas pedagógicas como 

fonte de informação para análises dos enunciados veiculados, é bastante relevante quando 

há a intenção de perscrutar as possibilidades discursivas, as semelhanças e diferenças de 

posicionamentos dos diferentes autores e mesmo a regularidade dos enunciados. Para 

António Nóvoa (1997), a produção de um periódico envolve sempre discussões e conflitos, 

mesmo quando é resultado de uma iniciativa individual, sendo local de “uma permanente 

regulação coletiva” (p. 13) e ainda pode revelar a expressão de sujeitos tais como mulheres, 

estudantes e professores primários, seguidamente ausentes em outras produções, como o 

livro impresso.  

As análises foram realizadas com base nos escritos de Foucault (2012, 2007), 

buscando-se descrever enunciados e formas de ordenação dos discursos veiculados nas 

fontes consideradas. Enunciados pensados não como átomos do discurso, mas como 

funções que se apoiam em grupos de signos, caracterizados por referenciais constituídos 

por regras de existência, posições de sujeito, associações a outros campos discursivos e 

também por materialidades, suportes que deixam marcas em um espaço ou memória. 

Os estudos que vem sendo desenvolvidos em periódicos paulistas, no projeto acima 

mencionado, indicaram várias formas discursivas para explicar e propor formas de superar 

o baixo rendimento escolar, por meio de enunciados que identificavam ora o ambiente 

natural e social como fonte de problemas, como a incidência de doenças e a desnutrição 

entre os estudantes, ora características dos alunos, como baixos niveis de inteligência, ou 

ainda questões cuja origem se remetia ao próprio sistema escolar. Dentre os enunciados 

identificados, neste trabalho serão descritos três deles, relativos ao âmbito institucional, que 

se destacam pela sua frequência nas fontes analisadas e pela forte associação a problemas 

de rendimento escolar, bem como a propostas de soluções: a ausência de profissionais da 

educação – professores e inspetores – nas unidades escolares; a ineficiência no trabalho 

desses mesmos profissionais, especialmente dos professores; e a organização administrativa 

do sistema público de ensino elementar.Esses enunciados, que apontam problemas no 

rendimento escolar, serviram de base para propor soluções que pudessem minorar as taxas 

de reprovação escolar. 

 
 
A ausência de profissionais na escola influi no baixo rendimento escolar 
 

No período aqui considerado, muito se falava a respeito de licenças, remoções e 

comissionamentos indevidos dos docentes, especialmente nas escolas da zona rural, em que 

haveria uma vontade de abandono por parte desses profissionais, associada a precárias 

condições de trabalho e à pouca importância atribuída socialmente às atividades de ensino. 

Esta questão foi aquiconsiderada como relativa à organização dos tempos escolares, pois a 

maior ou menor frequência desses profissionais na escola envolvia modificações na 

organização das atividades cotidianas.  

Na Revista Escolar havia uma seção, “Actos diversos”, com publicações do Secretário 

do Interior, em que predominavam as manifestações sobre licenças médicas dos 
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professores. Em 1925 e especialmente em 1926, a grande maioria das solicitações foram 

negadas, mediante alegações de irregularidades e de não cumprimento das normatizações 

existentes a respeito, com indicações de abuso nos pedidos de afastamento e prejuízo para o 

trabalho escolar, como nos excertos abaixo. Não se fala em reprovações ou rendimento 

escolar, mas sim em prejuízo para o ensino: 
 

Para os casos como o da supplicante, é indispensavel a próva de laboratório, que 

não se póde realizar em Cruzeiro. Essa providencia tem sido applicada 

uniformemente, em vista do abuso, aliás verificado, que se tem dado em um 

grande numero de casos, pela liberalização de attestados (Actos diversos, 1926a, 

p. 107)
3
. 

 

Não tem logar o que requer, porquanto a anterior licença foi negada, á vista do 

laudo de inspeção, que declara, em termos inequívocos, que o supplicante não 

apresenta molestia apreciavel que justifique a licença. Accresce que a autoridade 

escolar respectiva informa que o supplicante não é assiduo, dá repetidas faltas, 

com prejuizo para o ensino e que tem motivado reclamações de paes de alumnos 

(Actos diversos, 1926b, p. 91). 

 

Dez anos depois, o mesmo enunciado aparece na fala de Francisco Alves Brisolla, 

diretor do 1º grupo escolar de Bauru, que publicou em 1936 um artigo na Revista de 

Educação em que procura levantar as origens e as causas das reprovações. Para ele, as 

concessões de licença aos professores eram muitas vezes indevidas, sendo um importante 

motivo para problemas no ensino: 
 

É comum ver-se professores sadios a fazer estações de repouso exactamente na 

época de periodos letivos em que deve ser verificada a consolidação do ensino 

dispensado durante meses á classe em que trabalham, onde procuram instrucção, 

cerca de 35 a 40 petizes. Esses funcionários, geralmente, substituídos por 

neophytos no mistér, os quaes, as mais das vezes, por não serem os donos da 

classe, della se desinteressam (Brisolla, 1936, p. 115-116). 

 

Nesse mesmo ano, um outro artigo da Revista de Educação apresentou trechos de 

relatórios de 14 chefes de serviço e delegados regionais de ensino, em que a metade deles 

comenta a questão do afastamento indevido de professores, na zona urbana e rural. No caso 

desta última, o problema relatado associa-se a uma grande discussão sobre a inexistência do 

chamado professor rural, uma vez que esse docente seria criado e formado em centros 

urbanos, negando-se a morar no interior e removendo-se para as cidades assim que 

possível. 

A ausência dos diretores nas suas escolas também poderia representar um entrave ao 

bom aproveitamento dos alunos, por terem “sobrecarga de trabalhos estranhos” (Brisolla, 

1936, p. 116) ao que seria a sua função, como a fiscalização de escolas isoladas urbanas e 

rurais. Isso impediria que eles atuassem de forma mais efetiva na direção, fiscalizando o 
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trabalho escolar e impedindo a ocorrência de “pequeninos abusos nocivos ao bom 

andamento do ensino” (Brisolla, 1936, p. 116). 

Algo diverso se afirmava sobre os inspetores, cuja ausência se daria pela falta de vagas 

disponíveis no sistema administrativo. Muitos registros em tom reinvindicatório afirmavam 

ser impossível fiscalizar e orientar o ensino com um número tão reduzido de técnicos, como 

percebido por Sud Mennucci em relação a todo o país e em particular sobre São Paulo: 
 

O Estado tem mais de 10500 unidades escolares primárias em funccionamento. 

Precisa logicamente, só para estas, nada menos de 175 inspetores, sem contar 

com os necessários para o ensino particular, para o ensino secundário e o 

profissional. O total ultrapassa os 200 funcionários. Se tem atualmente apenas 

100 é que está impingindo a cada funcionário mais do dobro do trabalho que 

legitimamente lhe caberia desempenhar (Mennucci, 1936, p. 14). 

 

Delegados regionais de ensino citam a normatização vigente à época da publicação, no 

ano de 1936, que suprimiu o cargo de auxiliar de inspeção nas sedes das delegacias de 

ensino e dos distritos escolares, o que traria um acúmulo de trabalho para os inspetores e a 

permanência destes por mais tempo nas sedes, “recebendo boletins mensais, organizando 

mappas de movimento e folhas de pagamento, além de ficar ao seu cuidado ainda o 

recebimento de material escolar e sua redistribuição entre as escolas isoladas do município, 

com serio prejuizo para os serviços de inspecção escolar” (Pareceres, 1936, p. 137). 

As propostas para minorar o problema da ausência de profissionais da educação na 

escola incluíam o controle das movimentações, mediante um maior rigor na concessão de 

licenças e comissionamentos aos professores, bem como a punição daqueles considerados 

relapsos. Também era citada a permanência dos diretores nas escolas e o aumento do 

número de profissionais contratados como inspetores, de forma que cada um deles pudesse 

ter sob sua responsabilidade um número menor de escolas e assim estar mais próximo do 

trabalho educativo nas unidades escolares. Mesmo sendo esta última uma solução 

dispendiosa, valeria o investimento, pois, como afirmou Sud Mennucci, a alternativa seria o 

gasto com o baixo rendimento escolar e a possibilidade de que “se malbaratem milhares de 

anos de existência de nossa população infantil. Se isso é economia...” (Mennucci, 1936, p. 

14). 

Percebe-se um discurso de natureza moral no caso da ausência dos professores, que 

não estariam trabalhando porque não queriam, ou por falta de interesse e envolvimento na 

atividade de ensino, em contraste com motivações administrativas, quando se falava em 

diretores e inspetores, que se ausentariam da escola por estarem trabalhando além de suas 

funções regulares, em outros locais. 

As concepçõesde poder disciplinar e de regulação de populações (Foucault, 2005; 

1999) podem ser mobilizadas para um melhor entendimento desses discursos. Os processos 

de disciplinamento instaurado na instituição escolar, em relação a crianças que devem ser 

transformadas em alunos, que deve produzir indivíduos adaptados a esse meio e 

futuramente à sociedade regulada, podem ser pensados também em relação aos professores, 
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que devem ser produzidos como indivíduos que fazem parte dessa rede disciplinar. Corpos 

e mentes deveriam se adaptar a um novo cotidiano profissional que havia surgido um pouco 

antes com a escola graduada. Paralelamente, um grupo profissional com novas 

características começava a ser gerido e regulado, não sem resistências. Assim como se 

buscavam estratégias de ressocialização dos alunos resistentes a processos de 

disciplinamento, considerados delinquentes e mesmo anormais, também se produziram 

tecnologias para adequar professores ao sistema normativo que se instaurava no início da 

formalização do sistema de ensino no país. A conduta dos professores ausentes era 

considerada mentirosa e abusiva, e deveria ser revertida por meio de uma rígida regulação, 

que envolvia aexigência de exames médicos comprobatórios, estabelecimento de regras 

para licenças, remoções e outros tipos de afastamento. A divulgação desses problemas nas 

revistas pedagógicas pode ser vista como outra forma de controle, já que o conhecimento 

de fatos ocorridos com alguns docentes poderia funcionar como exemplo de conduta a ser 

evitada. 

 
 
A ineficiência de profissionais da escola afeta as taxas de reprovação 
 

O segundo enunciado aqui em análise, relacionado à ineficiência de profissionais do 

ensino, circulou ao longo de todo o período considerado para este estudo, mencionando a 

falta de vocação, a questão do despreparo de professores, já que muitos eram leigos, e ainda 

váriascríticas à formação praticada nas escolas normais, como no trecho abaixo: 
 

A causa mais remota das reprovações em massa, na escola primária, acoita-se na 

escola normal e consiste na falta de seleção vocacional dos candidatos aos 

cursos de formação do professor e no defeito do ensino ministrado nesses 

cursos, principalmente quanto à prática pedagógica (Oliveira, 1940, p. 129). 

 

Artigos da revista Educação/Escola Nova, em especial na década de 1930, divulgavam 

preceitos tidos como inovadores e associavam a ineficiência dos professores à 

inobservância desses procedimentos de ensino e à práticas consideradas tradicionais, o que 

levaria ao baixo rendimento dos alunos. Vários autores desse periódico, muitos dos quais 

eram também gestores do ensino paulista, propagavam discursos que enalteciam a 

efetividade da chamada escola nova e do ensino ativo, embasados em conhecimentos 

científicos, especialmente da área da psicologia, portanto de domínio mais complexo e 

inacessível por parte dos professores primários. Práticas objetivas, como testes psicológicos 

e pedagógicos, eram propostas como técnicas que garantiriam o bom aprendizado em 

turmas homogêneas. Esperava-se não que os professores primários produzissem tais 

instrumentos, tarefa restrita a profissionais que detinham saberes especializados, mas que 

soubessem aplicá-los, garantindo assim um bom rendimento escolar. 

Já na Revista do Professor, o discurso da ineficiência dos professores era veiculado 

frequentemente em associação à falta de organização e orientação do sistema escolar. Sud 
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Mennucci (1936) ocupou-se em determinar padrões ideais para o trabalho de professores e 

inspetores: estes últimos deveriam atender até 60 unidades escolares e trabalhar no máximo 

cinco a seis horas diárias, utilizando o restante de seu tempo (não considerado como 

laboral) para ler e se inteirar das inovações pedagógicas a fim de guiar os mestres em suas 

atividades. Seriam responsabilizados, juntamente com os docentes, pelo rendimento das 

escolas sob sua inspeção. Para os professores, a promoção mínima seria de 75%. Toledo 

(1937) em artigo publicado na Revista do Professor e também na Revista de Educação, 

sugere o número máximo de 50 escolas para cada inspetor e modula os limite mínimo de 

promoção na escola elementar conforme sua localização, tamanho e tipo das classes:  
 

1º) Classes fortes, medias e não selecionadas: a) Em estabelecimentos urbanos 

do interior e da Capital: Classes de 20 a 25 alunos 75%. Classes de 26 a 30 

alunos 70%. Classes de 31 a 35 alunos 60%. Classes de 36 a 40 alunos 60%; b) 

Em estabelecimentos de districtos de paz e zona rural: Classes de 20 a 25 alunos 

70%. Classes de 26 a 30 alunos 65%. Classes de 31 a 40 alunos 60%. Classes de 

36 a 40 alunos 55%. 2º) Classes fracas em geral: de 20 a 25 alunos 60%. de 26 a 

30 alunos 55%. de 31 a 35 alunos 50%. de 36 a 40 alunos 45% (Toledo, 1937, 

p.34). 

 

Nota-se uma grande variação nas bases que estipulam o que seria o rendimento escolar 

ideal (aprovação mínima de 75 a 45%) e a consequente ineficiência do professor, 

modulando as possibilidades de sua atuação para implementar o ensino primário. Neste 

caso, a responsabilidade do mestre não seria tão determinante para a reprovação dos alunos, 

havendo outros fatores intervenientes. No entanto, Toledo prossegue seu artigo propondo 

soluções direcionadas apenas aos professores, com sugestões de recompensas e punições, 

tendo em vista os limites anteriormente considerados para o rendimento: 
 

Acima desse limite o professor receberia um prêmio em dinheiro, e ‘pontos’ 

para a sua possível promoção. Aos que não conseguirem attingir o mínimo 

preestabelecido, dentro das possibilidades que a lei puzesse ao seu alcance, – 

respeitados os motivos extranhos á sua vontade e que perturbem a boa marcha 

do ensino na escola ou classe – além da consignação official daquelle facto, 

seriam tolhidos os direitos de promoção a melhores postos. Se, pelo espaço de 

três annos consecutivos ou durante quatro não continuados, em cinco annos, isso 

acontecesse, perderia o professor o direito ao augmento de vencimentos a que 

faria jus pela tabella actualmente em vigor. (Toledo, 1937, p.34). 

 

Outros textos propunham até mesmo a dispensa ou a aposentadoria compulsória para 

os professores, punições mais graves a serem adotadas no caso de ser comprovada sua 

incapacidade pedagógica ou preguiça (Mennucci, 1936). Cabe ressaltar que nas fontes aqui 

analisadas não há registros sobre a efetiva implementação de tais ações, ainda que 

iniciativas de mapeamento de professores de turmas com problemas de altas taxas de 

reprovação tenham sido identificadas, como na Circular n. 13 (1938), em que os Delegados 
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Regionais de Ensino foram solicitados a enviar, em seus relatórios anuais, a listagem 

nominal de professores com turmas que tivessem apresentado rendimento abaixo de 50% 

em 1937.  

Nota-se que este enunciado apresenta campos de coexistências com aquele descrito 

anteriormente, no que se refere a questões morais, em associação ao disciplinamento dos 

professores e à regulação de sua conduta, muitas vezes considerada inapropriada para a 

nobre função que deveriam desempenhar.  

Para superar o problema da ineficiência dos profissionais da educação, outra sugestão 

bastante frequente esteve representada pelas propostas de aprofundamento e ampliação de 

estudos por parte dos professores, através da realização de reuniões pedagógicas, cursos de 

férias, cursos de aperfeiçoamento, incentivo à leitura especializada, montagem de 

bibliotecas pedagógicas etc. Nesse sentido, identificaram-se publicações na revista 

Educação/Escola Nova com relatos de algumas reuniões pedagógicas e cursos de férias, 

sem a indicação do número de professores participantes ou da abrangência dessas 

iniciativas. 

Quanto aos inspetores, deveriam não somente supervisionar mais detalhadamente o 

cotidiano escolar, mas também orientar a atividade pedagógica ali desenvolvida. Para isso 

eram instados a se instruir mais, a promoverem reuniões com diretores e professores, a 

ministrar aulas modelo e a produzirem relatos e reflexões sobre sua prática, como os 

relatórios divulgados na própria Revista de Educação.  

São conhecidas as iniciativas dos chamados renovadores do ensino para elevar o que 

diziam ser a qualidade da formação dos docentes, para direcioná-los a implementar práticas 

novas, ativas e eficientes, mais próximas ao escolanovismo. O impresso pedagógico, como 

as revistas e as várias publicações especializadas,fazia parte dessas iniciativas, bem como 

cursos de férias, reuniões pedagógicas e outros, que divulgavam a insurgente pedagogia 

científica. Carvalho (2000), ao refletir sobre as funções da Biblioteca de Educação, coleção 

de livros organizados por Lourenço Filho para a Companhia Melhoramentos de São Paulo, 

afirma:  
 

Formar o professor é transformar a sua mentalidade. É fazê-lo percorrer o 

caminho que leva à superação de suas concepções sobre a atividade do aluno, 

deslocando-as do terreno constituído por uma pedagogia centrada no exercício 

das faculdades da criança. É levá-lo à compreensão das novas finalidades 

sociais da escola (Carvalho, 2000, p. 118, grifos da autora). 

 

Essa formação diferenciada deveria conferir aos professores uma boa bagagem 

científica e a liberdade de ensino para alcançar os objetivos das novas propostas. No 

entanto, os reformadores consideravam que isso deveria ocorrer dentro de parâmetros 

técnicos bem definidos: 
 

A relação reformador/professor deveria espelhar a relação professor/aluno tal 

qual propugnavam os preceitos escolanovistas abraçados, relações nas quais uma 

esfera de intervenção do aprendiz, - no caso, o professor – era reivindicada como 
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condição da aprendizagem. (...) Aprender a ensinar era uma modalidade de 

aprendizagem e, enquanto tal, estava submetida às mesmas leis psicológicas que 

regiam toda e qualquer aprendizagem (Carvalho, 2001, p. 78, grifos da autora).  

 

Assim como os docentes deveriam controlar a aprendizagem dos estudantes, os 

diretores e inspetores deveriam controlar a atuação dos professores. A liberdade e a 

eficiência do professor, dentro de parâmetros técnicos e científicos determinados, seria uma 

importante ferramenta para transformar e modernizar as práticas de ensino, com base nas 

pedagogias psicológicas, em busca de uma melhor formação de indivíduos adaptados à 

sociedade. Isso traria melhores resultados na avaliação do rendimento, levando à 

diminuição das taxas de reprovação. Aeficácia administrativa também poderia ser 

alcançada mediante um maior aproveitamento dos poucos inspetores disponíveis no sistema 

de ensino, que poderiam regular a atividade docente de forma mais produtiva. 

 
 
A organização do sistema de ensino interfere no rendimento escolar 
 

O último enunciado descrito neste texto apresenta encaminhamentos administrativos 

direcionados à busca da diminuição das taxas de reprovação no ensino elementar, no que se 

refere a mudanças na organização do trabalho em todo o sistema escolar. Nesse sentido, a 

ordenação dos tempos escolares fez-se presente em propostas de alteração das divisões do 

ano letivo, da carreira docente e do melhor momento para a realização de matrículas, 

eliminações e exames dos estudantes. 

Foram citados os descompassos entre os períodos de concursos de ingresso, remoção e 

das matrículas tardias de alunos (Rios, 1937) como fatores de diminuição nas taxas de 

rendimento escolar. Apontava-se a necessidade de realizar os concursos de remoção e de 

ingresso antes do início do período letivo, para não atrapalhar o processo de ensino e 

aprendizagem. 

A carreira do magistério sofreu modificações ao longo de todo o período considerado 

neste estudo, de forma a organizar e controlar a atuação desses profissionais. Cabe ressaltar 

a classificação das escolas paulistas em quatro estágios, instituída pelo Código de Educação 

em 1933 (São Paulo, 1939), que produziu uma forma de hierarquia entre os mestres e 

restringiu a sua movimentação por remoção, denominada, nesse momento, de promoção. 

Os ingressantes eram direcionados para as escolas rurais de difícil acesso, locais onde 

deveriam residir, e somente depois de no mínimo 400 dias de serviço poderiam requerer 

promoção para o estágio imediatamente superior. Esse processo considerava também a 

porcentagem de frequência e de promoção dos alunos dos professores requerentes, bem 

como o tipo de classe em que estavam ministrando aulas (escolas isoladas, classe média ou 

fraca). Somente os professores com mais tempo de serviço e com melhores resultados em 

suas turmas poderiam chegar ao quarto estágio, referente a escolas da Capital e arredores, 

que permitiam ao professor residir na Capital. Um professor de Guaíra assim se pronuncia a 

respeito dessa organização da carreira docente: 
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A instituição da carreira no magistério, assegurando maior justiça nas 

nomeações e promoções e ao mesmo tempo excluindo da profissão aventureiros 

incompatíveis com a mesma, conferiu a este serviço publico brilhantismo, 

probidade e segurança, elevando-o a altura das mais adiantadas instituições 

congeneres de todo o mundo. A divisão dos grupos e unidades escolares em 

estagios, constituindo as etapas da carreira, e evitando portanto escaladas subitas 

e prejudiciais, assegurou ao corpo docente uma maior eficiencia relativa, de 

inestimaveis beneficios para o ensino (Figueiredo, 1935). 

 

Esse discurso parece indicar que o bom rendimento escolar só poderia ser alcançado 

mediante o investimento na qualidade e estabilidade dos professores que conseguissem 

permanecer na rede assim organizada, vencendo todas as restrições a eles impostas, e a 

despeito daqueles que não estavam tão envolvidos com a profissão e suas dificuldades, 

especialmente na zona rural. Surge uma nova organização do tempo docente, com níveis 

bem mais restritivos de controle estatal sobre esse grupo profissional, mediante a 

instituiçãode posições hierárquicas e tempos progressivos, em que os melhores lugares só 

poderiam ser alcançados, por merecimento, após um programa laboral de várias fases,em 

que os não adaptados seriam automaticamente excluídos.  

Ao mesmo tempo, houve muitas reclamações por parte dos mestres a respeito dessa 

organização da atividade docente. Em 1936, a Diretoria de Ensino publicou uma circular 

em resposta às reclamações do professorado, especialmente da zona rural, que se sentia 

prejudicado pelo abandono de alunos na época da colheita, o que acabava elevando os 

índices de reprovação e consequentemente dificultando o processo de remoção. As 

instruções da circular mencionavam a possibilidade de autoridades escolares solicitarem a 

antecipação dos exames finais para setembro, com a justificativa de que os alunos iriam 

mudar-se. Os alunos reprovados nesse exame poderiam se apresentar novamente no final 

do ano letivo (Circular, 1936).  

Também foram publicadas propostas de fazer coincidir o ano letivo com o ano agrícola 

na zona rural, evitando o abandono de alunos da escola, após as colheitas anuais, quando se 

retiravam de uma fazenda para a outra. Essa ação evitaria inclusive o aumento das 

porcentagens de alunos desistentes e reprovados. Se não fosse possível deslocar as férias de 

verão, pelo menos que se fizesse uma “verificação na escola e contados para a professora, 

no exame de novembro, os alunos então julgados alphabetizados ou promovidos, pelo 

inspetor escolar” (Pareceres, 1936, p. 141).  

A Circular acima citada, publicada em 1936, previu a possibilidade de antecipação dos 

exames finais para setembro. Alguns anos depois, em 1939, esse processo foi modificado, 

voltando a indicar o mês de novembro para a realização dos exames finais, mas sem 

descuidar do que se entendia ser um problema do ensino rural: 
 

(...) os alunos de escola rural que não comparecerem aos exames finais bem 

como os que forem eliminados em setembro e outubro, por motivo de mudança, 

justificada com declaração, serão julgados para efeito de promoção, pelas suas 
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notas mensais, desde que contem, no mínimo, com (100) comparecimentos na 

escola (Atos do Sr. Secretário, 1939, p. 118). 

 

Nesse mesmo sentido, os delegados regionais paulistas, em reunião de 1936, 

discutiram formas de melhorar o rendimento dos alunos dos primeiros anos, “classe de 

maior estagnação no curso primário” (Reunião, 1936, p. 82). Dentre as sugestões, havia a 

exclusão dos dados de reprovação de alunos que tivessem sido matriculados pela primeira 

vez na escola ao longo do segundo semestre. A normatização citada acima, de 1939, reforça 

a ideia e institui como norma geral, para todas as séries, o impedimento da matrícula nos 

meses de outubro e novembro, bem como da eliminação de alunos em novembro. 

Aqui fica ainda mais evidente a questão da organização dos tempos escolares, 

conferindo grande importância às avaliações do rendimento escolar e ao período mais 

propício para sua aplicação. Segundo Correia e Gallego (2004), a escola seriada reinventa 

os exames, utilizados para inúmeras classificações ao longo do ano e também no final dos 

anos letivos, com base em critérios objtivos e científicos, garantindo assim a meta da 

homogeneidade das turmas. Para Foucault (1991), o exame é um importante instrumento do 

poder disciplinar, que combina o olhar hierárquico e a sanção normalizadora. A instituição 

escolar examinadora transforma o exame em uma prática ininterrupta, marcando o inícioda 

pedagogia científica, já que permite constituir individualidades que se tornam objetos de 

conhecimento e de exercício de poder. 

No entanto, as regras rígidas que dominavam a gestão do ensino no início do século 

XX, conforme discutido anteriormente, como a determinação dos horários para as tarefas 

escolares e os períodos fixos para a realização de matrícula e exames, parecem ter se 

flexibilizado a partir dos anos de 1920 e 1930 para atender uma série de necessidades 

sociais. Dessa forma, poderia-se rever as formas e períodos de avaliação, bem como de 

elaboração de critérios e índices de reprovação, considerando as possibilidades de 

progressão de cada população escolar, considerando as suas características. A instituição de 

normas específicas para cada contexto escolar e social poderia significar um maior controle 

desses grupos, mantendo os alunos no ambiente escolar por um maior período e criando 

oportunidades de melhor caracterizar as necessidades e possibilidades de regulação desses 

grupos. 

 

 

Considerações finais 

 
Dentre os discursos sobre o rendimento escolar, suas causas e consequências, e ainda 

sobre possíveis maneiras de superar o problema, se evidencia o discurso da necessidade de 

implementar formas mais eficazes para racionalizar a administração e o controle do sistema 

escolar, no sentido de fixar os professores nas escolas e melhorar sua eficiência.  

O enunciado sobre a ausência de profissionais da educação associa-se a aspectos 

morais, em que a atitude dos professores é apresentada como imprópria, como vontade de 
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afastamento do trabalho, e a dos gestores é plenamente justificável, já que se configura 

como acúmulo de funções laborais. 

A propalada ineficiência dos professores e inspetores foi associada a problemas 

administrativos e também a questões da pedagogia científica. Desta maneira, discursos da 

administração escolar paulista voltados para o controle de um sistema escolar em expansão 

associaram-se a discursos da eficiência, apoiados pelo campo de saberes da pedagogia 

científica.Para Varela (1999), as pedagogias psicológicas apresentam um frágil controle 

exterior, já que o centro do processo de ensino é a atividade infantil e as questões 

espaçotemporais devem se adaptar aos interesses dos estudantes. No entanto, para a autora, 

“o controle interior é cada vez mais forte, já que agora não se baseia predominantemente na 

organização e planificação minuciosa do meio, mas em normas cientificamente marcadas 

pelos estágios do desenvolvimento infantil” (VARELA, 1999, p. 99). 

Uma certa organização do sistema de ensino foi preconizada para aumentar o 

rendimento escolar, muitas vezes significando apenas uma mudança formal no tratamento 

dos registros, dados de reprovação ou ainda mediante novos critérios para avaliar o bom 

desempenho da escola. Assim, um mesmo índice de reprovação poderia ser considerado 

intolerável em classes fortes localizadas em escolas urbanas e aceitável em referência a 

escolas da zona rural, a classes fracas ou numerosas.  

Tais formas de organização, com ênfase em alterações nos tempos escolares, acabaram 

criando caminhos para a produção de novos padrões e índices de reprovação, dependentes 

do contexto social considerado e mais ajustados aos objetivos de melhoria dos índices de 

rendimento escolar. Contra um efeito da racionalização no ensino – o problema do 

rendimento escolar – o sistema de ensino respondeu com a aposta em maiores níveis de 

racionalização: da qualificação e carreira docentes, da organização de classes homogêneas, 

dos tempos escolares em geral e, enfim, do estabelecimento de uma complexa rede de 

inspeçãoe de controle do trabalho docente. 

Como partedesse processo, ocorreu um refinamento, mediante a criação de outras 

formas de racionalização, mais complexas que aquelas anteriormente vigentes, em que a 

homogeneização se dava mediante critérios e padrões únicos. Produziu-se a flexibilização 

de normas rígidas para avaliar a eficiência do ensino, mantendo maiores níveisde exigência 

somente para as escolas dos grandes centros urbanos, que teriam maiores possibilidades de 

apresentar bons resultados, ao mesmo tempo em que se investiu na opção política de 

requalificar os índices de reprovação em outros contextos sociais, tornando-as aceitáveis. 

Estaria assim comprovadamente atestada a eficáciadas propostas renovadoras para a 

solução do problema da reprovação escolar, considerado um mal social e um entrave ao 

desenvolvimento do país. 
 

 

Notas 
 
1. Quanto a maiores discussões sobre a questão dos exames escolares, Cf. Silva, V.L.G. et al, 2017, neste dossiê 
2. Essa questão não ocorre exclusivamente nas práticas do ensino brasileiro. O artigo de Silva, M (2017), neste dossiê, 

discorre sobre o problema em Lisboa e Krop, J. (2015) aborda a situação no sistema escolar francês do século XIX. 
3. Foi mantida a grafia original do texto dos periódicos em análise. 
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