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III - HISTÓRIA DA PSICOLOGIA

• Resgatando a Memória dos Patronos
Fernando de Azevedo - Cadeira nº 03

( 02 de abril de 1894 -  18 de setembro de 1974)

Hebe C. Boa Viagem A. Costa1

Resumo: O Patrono da Cadeira nº 3, Fernando de Azevedo, foi uma das personalidades
que mais se destacaram no campo educacional brasileiro durante o século XX. Esteve a
frente de muitos movimentos culturais significativos articulando com mestria pensamento
e ação: como professor de Educação Física, filosofia, latim, psicologia e sociologia; como
jornalista fazendo crítica literária e artigos educacionais; como educador ativista redigindo
o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, o Código de Educação, executando reformas
educacionais, participando da criação da Universidade de São Paulo; como pesquisador
realizando Inquéritos, Censos, etc.; como executivo dirigindo uma editora; como escritor
de grande número de obras e, ainda, como Titular da Academia Brasileira de Letras. Sua
ação continua dando frutos, como se pode ver na composição dessa Academia que,
direta ou indiretamente, recebeu sua influência. Dos Acadêmicos, boa parte deles, foram
seus alunos. Outros estudaram nos seus livros. O mesmo acontece com a plêiade de
psicólogos brasileiros que, como ele, buscam sempre avançar no seu campo de atuação
através de pesquisas, de divulgação e de aplicação dos novos conhecimentos.
Reconhecendo o seu valor, os fundadores da Academia Paulista de Psicologia o
homenagearam com o título de Patrono da Cadeira nº 3 atualmente ocupada pelo Acadêmico
Carlos Rolim Afonso. Contar o pouco que sei do muito que Fernando de Azevedo produziu,
foi para mim, sua ex-aluna, um privilégio.

Palavras-chaves: Manifesto dos Pioneiros; Educação Nova: Sociologia Educacional;
Psicologia Educacional.

Abstract: Fernando de Azevedo, Patron of Chair number 3, was one of the most prominent
personalities in the Brazilian educational field during the twentieth century. He was a
leader of several significant cultural movements, linking together with mastery thought and
action: as a professor of Physical Education, Philosophy, Latin, Psychology and Sociology;
as a journalist in literary criticism and educational articles; as an activist educator, developing
the Pioneers Manifest of the New Education, implementing educational changes,
participating of the creation of the University of São Paulo; as a researcher performing
inquiries, census, etc.; as an executive managing a publishing company; as a writer of a
great number of works and, furthermore, as a Member of the Brazilian Academy of Letters.
His legacy continues very fruitful, as can be evaluated by the composition of this Academy,
which was directly or indirectly influenced by him. A good part of the Academics were his
pupils. Others studied by his books. The same thing happens with the selection of Brazilian
psychologists who, like himself, are always seeking to advance in their own fields, through

1 Licenciada em Pedagogia e Ciências Sociais pela USP e em Direito pela Faculdade de
Direito de Guarulhos. Endereço para correspondência: R. Frei Melchior, 283 - CEP 02044-060
- São Paulo - Tel.: 6973-4896 - e-mail: hebejose@uol.com.br
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researches, divulgation and application of new knowledge. In recognition of his values, the
founders of the APP have honored him with the title of Patron of Chair number 3, which is
presently occupied by Academic Carlos Rolim Afonso. To tell just a little of the enormity
produced by Fernando de Azevedo has been a privilege for me, his former pupil.

Keywords: Pioneers Manifest; New Education; Educational Sociology; Educational
Psychology.

1. Biografia

São Gonçalo do Sapucaí, MG, no final do século XIX, residência de Francisco
Eugênio de Azevedo e Sara Lemos Almeida de Azevedo. No dia 2 de abril de
1894 essa pequena cidade passou para a História pois nela nascia Fernando de
Azevedo que, no século seguinte, se destacaria no cenário nacional como uma
das figuras mais importantes. Estudou no colégio jesuíta de Nova Friburgo e fez
cursos especiais de letras clássicas, língua e literatura grega e latina, de poética
e retórica. Cursou Ciências Jurídicas e Sociais na Faculdade de Direito de São
Paulo. Com toda essa bagagem logo se revelou excelente professor, educador,
crítico, jornalista, ensaísta e sociólogo.

Eis sua trajetória:
Em 1916, aos vinte e dois anos, foi professor de Latim e Psicologia no

Ginásio do Estado de Belo Horizonte e, logo mais, lecionou Latim e Literatura na
Escola Normal de São Paulo.

A partir de 1923 foi redator e crítico literário de O Estado de S. Paulo jornal
em que organizou dois inquéritos: um sobre a arquitetura colonial e, o outro,
sobre os problemas fundamentais do ensino de todos os graus e tipos na
Educação Pública do Estado de São Paulo. Tal foi a sua atuação no campo
educacional que, de 1926 a 1930, ocupou o cargo de Diretor Geral da Instrução
Pública do Distrito Federal. Foi uma época de significativas mudanças na
educação brasileira. Figuras ilustres, como Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Afrânio
Peixoto e tantos outros, estavam empenhados em conhecer a “realidade
brasileira” e se dispunham a combater o empirismo grosseiro reinante no campo
educacional. Para eles, a educação, antes da economia, era a prioridade nacional.
Urgia pois, tratá-la dentro dos pressupostos científicos. Para tanto, a formação
dos professores deveria ser de melhor qualidade.

Para possibilitar as mudanças desejadas, Fernando Azevedo deu outro
passo importante: funda (1931) e dirige por mais de quinze anos, na Companhia
Editora Nacional, a Biblioteca Pedagógica Brasileira (B.P.B.) de que faziam parte
a série Iniciação Científica e a Coleção Brasiliana. Fornecia, assim, as
ferramentas necessárias para melhorar a educação brasileira.

O decênio de trinta foi decisivo na carreira de Fernando Azevedo. Em 1932,
ano politicamente conturbado com a eclosão da Revolução Constitucionalista
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em São Paulo, Fernando de Azevedo redige o Manifesto dos Pioneiros da
Educação Nova dirigido à Nação e ao governo Vargas. Figuras representativas
da educação brasileira o endossam. É um documento contundente que mostra
a necessidade de se olhar a educação como o problema de maior importância
nos planos de reconstrução do país. Com ênfase, afirmava: “... é impossível
desenvolver as forças econômicas ou de produção, sem o preparo intensivo
das forças culturais e o desenvolvimento das aptidões à invenção e à iniciativa,
que são os fatores fundamentais do acréscimo de riqueza de uma sociedade”.

Apesar da importância desse documento ele encontrou ferrenhos
opositores entre os conservadores católicos que viam nele “bolchevismo
intelectual” e chamaram de “pré-soviética” a pedagogia preconizada pelos
idealizadores da Educação Nova. Entretanto, esses ataques não enfraqueceram
e nem ofuscaram o desempenho de Fernando de Azevedo.

Em 1933 ocupou o cargo de Diretor Geral da Instrução Pública do Estado
de São Paulo. Nessa ocasião promoveu as reformas contidas no Código de
Educação. No ano seguinte, 1934, Fernando de Azevedo participa, juntamente
com Armando Sales de Oliveira, Almeida Junior, Vicente Rao, Rocha Lima, Julio
de Mesquita Filho e tantos outros, de outro projeto: a criação da Universidade de
São Paulo (USP). Como toda inovação, esta também encontrou opositores, tendo
como alvo especialmente a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Por quê?
Medicina, Engenharia e Direito não consideravam produção cientifica o que as
áreas de filosofia e pedagogia estavam propondo. Segundo esses setores elevar
“normalistas” ao patamar da cientificidade era algo inaceitável, pois rompia a
hierarquia acadêmica. Apesar disso tudo a criação da Faculdade de Filosofia ,
Ciências e Letras conseguiu se impor. A partir da fundação da Universidade de
São Paulo, durante doze anos, Fernando de Azevedo foi membro do Conselho
Universitário. Foi professor de Sociologia Educacional no então Instituto de
Educação da Universidade, Catedrático do Departamento de Sociologia e
Antropologia e da Seção de Pedagogia da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras da Universidade de São Paulo, seu diretor (1941/1942) e, ainda, professor
emérito da referida faculdade. Lecionou na Seção de Pedagogia daquela
Faculdade, cujos formandos, muitos deles, fazem parte desta Academia.

Foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Sociologia (1935) e,
desde o seu inicio até 1960, a presidiu. Em 1938 também foi presidente da
Associação Brasileira de Educação quando foi eleito para presidir a VIII
Conferência de Educação que deveria acontecer no Rio de Janeiro. Pertenceu à
Academia Paulista de Letras e também à Academia Brasileira de Letras (1968)
ocupando a Cadeira nº 14, sucedendo a A. Carneiro Leão.

Em 1947, novamente o poder público o convoca para ocupar a Secretaria
de Educação e Saúde do Estado de São Paulo. Em 1961 é a vez da cidade de
São Paulo, no governo do prefeito Prestes Maia, contar com a colaboração de
Fernando de Azevedo à frente da Secretaria da Educação e Cultura.

Sua atuação ultrapassa nossas fronteiras. No Congresso Mundial de Zurich
(1950) foi eleito vice-presidente da International Sociological Association (1950 –
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53) e assumiu com os outros dois vice-presidentes, Morris Ginsberg (Inglaterra)
e Georges Davy (França), a direção dessa entidade internacional por morte de
seu presidente, Louis Wirth, da Universidade de Chicago (U.S.A.). Foi Membro
correspondente da Comissão Internacional para uma Historia do Desenvolvimento
Científico e Cultural da Humanidade (publicação da Unesco).

Entre as honrarias por ele recebidas destacam-se:
• Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras (1943);
• Cruz de Oficial da Legião de Honra, da França, (1947);
• Prêmio de Educação Visconde de Porto Seguro, da Fundação Visconde

de Porto Seguro, São Paulo (1964);
• Prêmio Moinho Santista em Ciências Sociais (1971).
Faleceu em São Paulo em 18/09/1974.

2. Uma vida dedicada à Educação

O jornal O Estado de S. Paulo, em 1926, promoveu um inquérito sobre a
situação da educação pública em São Paulo encarregando o então crítico literário,
Fernando de Azevedo, de sua realização. A tarefa era complexa, pois envolvia
questões de filosofia, política e técnica. Julio de Mesquita Filho, diretor do jornal,
sabia que tinha feito a escolha certa para comandar essa pesquisa.

Fernando de Azevedo, habituado a observar e a refletir para opinar e a
escrever com total liberdade de juízo e de crítica, pôs-se a buscar informações
sobre o assunto em todas as oportunidades possíveis. As concepções dos
escola-novistas que valorizavam as chamadas ciências fontes da educação,
como a psicologia e a pedagogia, desenvolviam métodos alternativos, centrados
na criança, e defendiam também, a escola pública, gratuita e obrigatória, foram
objeto de sua análise. A obra de Durkheim e, em especial, sua concepção
sociológica de educação encontram em Fernando de Azevedo o seu divulgador
no Brasil. Assim, para cada nível de ensino, elaborou questões abrangendo o
problema na sua complexidade e em todos os seus aspectos.

 O então ensino primário e normal foi o primeiro abordado. Dezesseis
questões foram apresentadas a personagens do porte de Francisco Azzi, Almeida
Junior, Renato Jardim, José Escobar, Sud Menucci e Lourenço Filho. Os
pareceres foram harmônicos mostrando a necessidade de mudanças nesse
departamento do ensino público. Constatou-se “a ausência absoluta de
orientação científica e sociológica na maneira com que tem sido encarados e
tratados os problemas de educação popular”. As falhas apontadas eram muitas.
Os ideais modernos de educação não estavam presentes na escola primária.
Ela não educava, apenas alfabetizava. Sua organização rígida e única não resolvia
um outro problema: “educar sem desenraizar”. Assim sendo, não percebiam
que necessidades sociais diferentes têm de ter ensinos diferentes. A maneira
de formar o professorado também deixava muito a desejar. Os debates não
paravam por aí.

O ensino técnico e profissional também foi investigado. Fernando de
Azevedo elaborou dezessete questões e convidou especialistas em diversas
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atividades, tais como Paulo Pestana, Navarro de Andrade, J. Melo de Morais,
Roberto Mange, Teodoro Braga e Paim Vieira. Críticas e sugestões foram
surgindo. São escolas em número insuficiente, desaparelhadas para fins de
criação, com professores sem preparo técnico, bibliotecas pobres ou
inexistentes... E ainda, com uma legislação escolar deficiente, com falta de espírito
de finalidade e organização aliadas a um indiferentismo a problemas de tanta
importância e complexidade. Sugestões foram apresentadas para atender as
necessidades agrícolas, industriais, comerciais e domésticas.

O memorável ensino secundário e o superior são analisados através de
doze questões respondidas por Paula Sousa, Mario de Sousa Lima, Amadeu
Amaral, Ovídio Pires de Campos, Raul Briquet, Teodoro Ramos, Reinaldo Porchat
e Artur Neiva. O curso secundário foi muito criticado desde sua organização até
a formação de seus professores. Havia necessidade de se mudar sua finalidade
desprendendo-a das preocupações utilitaristas e profissionais, visando antes o
desenvolvimento de uma cultura geral e desinteressada, comum a todos,
buscando a formação do caráter e da mentalidade. Para tanto, mudar o plano de
estudos e preparar adequadamente o professorado era conditio sine qua non.

Quanto ao ensino universitário a pesquisa mostrou claramente que ele
ainda não se desprendera de cuidar apenas da preparação profissional. Não
visava à formação de uma cultura superior, livre e desinteressada, “desenvolvida
em todas as direções e capaz de contribuir, pela sua força orientadora e pelo
seu poder criador, não só para o progresso da nacionalidade em formação, como
para o enriquecimento do saber humano”.

Esse inquérito, rico em informações, produziu uma verdadeira
efervescência intelectual que transpôs as fronteiras de São Paulo. Fernando
Azevedo tornou-se conhecido como uma autoridade do saber no campo
educacional. O Distrito Federal o convida para exercer o cargo de Diretor Geral
da Instrução Publica ( 1926 – 1930), ocasião em que realizou a reforma de ensino,
no Rio. Nessa ocasião conheceu Anísio Teixeira que estudara nos Estados Unidos
e tivera contato com as idéias de John Dewey sobre os problemas educacionais.
Foi um encontro muito proveitoso para ambos que aspiravam a melhorar as
condições do ensino no Brasil.

“O interesse que esse longo debate despertou por toda parte inculca, porém,
em São Paulo, como fora do Estado, um poderoso dinamismo moral e intelectual
que trata de revestir formas concretas dentro desses mesmos princípios
renovadores que inspiraram nosso movimento crítico-idealista em favor do maior
problema nacional: o problema da educação.”

O movimento de renovação nacional ganha força e muitos educadores,
através de debates fecundos, percebem que se pode ser tão científico no estudo
e na resolução dos problemas educativos como nos outros campos, na
engenharia e nas finanças. Gradativamente os educadores de maior destaque
chegam a uma noção clara e definida de suas aspirações e responsabilidades.
Era hora de se formular, em documento, as bases e as diretrizes do movimento
que geraram, definindo perante o público e o governo, a posição almejada para
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uma escola nova, diferente da tradicional. Quem melhor para redigi-lo do que
Fernando de Azevedo?

Em 1932, após a Revolução Constitucionalista de São Paulo, é publicado
o “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova ao Povo e ao Governo Vargas”
assinado por Fernando de Azevedo e mais vinte e cinco educadores. É uma
análise lúcida da situação vigente no Brasil e o autor nele revela a autoridade do
saber e a posse de uma doutrina. É um documento histórico que passados
tantos anos ainda nos ensina e nos encanta.

“Na hierarquia dos problemas nacionais, nenhum sobreleva em importância
e gravidade ao da educação, nem mesmo os de caráter econômico lhe podem
disputar a primazia nos planos de reconstrução nacional.” É assim que o Manifesto
tem inicio. Ora, a educação, no entanto, era tratada com displicência, sem unidade
de plano, sem continuidade, de modo fragmentário e desarticulado. Na falta da
determinação dos fins de educação (aspecto filosófico e social) e da aplicação
(aspectos técnico) dos métodos científicos aos problemas educacionais reinava
um empirismo grosseiro. Critica as constantes reformas que se apresentavam
sem uma visão global do processo educativo. Daí a necessidade de um plano
integral. Com a experiência obtida no inquérito e o conhecimento adquirido nas
leituras das inovações ocorridas na Europa e nos Estados Unidos no campo
educacional, Fernando de Azevedo apresenta nesse documento o plano de
renovação da educação pública brasileira.

Esclarece o que se deve entender por finalidades da educação. A questão
primordial das finalidades da educação gira, pois, em torno de uma concepção
da vida, de um ideal, a que devem conformar-se os educandos, e que uns
consideram abstrato e absoluto, e outros, concreto e relativo, variável no tempo
e no espaço. E mais: A educação nova, alargando sua finalidade para além dos
limites das classes assume, com uma feição mais humana, a sua verdadeira
função social, preparando-se para formar a hierarquia democrática pela hierarquia
das capacidades, recrutadas em todos os grupos sociais , a que se abrem as
mesmas oportunidades de educação. Assim sendo, ela se propõe a servir aos
interesses do indivíduo e não aos de classes.

Considerando a educação como função essencialmente pública Fernando
de Azevedo defende a escola única, igual para todos. A laicidade, gratuidade,
obrigatoriedade e co-educação também devem estar presentes nessa nova
escola. O Estado precisa contar com a colaboração de todas as instituições
sociais, mormente com a família. Destaca a unidade e a autonomia da função
educacional e a necessidade de sua descentralização.

Para o processo educativo indica a doutrina da nova educação que conta
com estudos científicos e experimentais que libertam a educação do empirismo.
No Plano de Reconstrução Educacional o Manifesto trata do problema da
continuidade e da articulação do ensino em seus diversos graus, preocupação
inexistente nos planos anteriores. As escolas técnicas e o curso secundário
pareciam compartimentos estanques e incomunicáveis, com objetivos culturais
e sociais diferentes que davam azo à estratificação social. No novo plano a
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escola secundária será “um aparelho flexível e vivo, organizado para ministrar a
cultura geral e satisfazer as necessidades práticas de adaptação à variedade
dos grupos sociais.” Comporta, pois, uma formação de caráter científico e técnico
e não apenas literário como era corrente na escola tradicional. Em todos os
níveis escolares deve-se substituir o conceito estático de ensino por um conceito
dinâmico dando-se ênfase à atividade criadora do aluno e não à pura
receptividade.

Analisa as dificuldades que as reformas anteriores encontraram com
relação ao ensino secundário e apresenta uma solução: “que se inspira na
necessidade de adaptar essa educação à diversidade nascente de gostos e à
variedade crescente de aptidões que a observação psicológica registra nos
adolescentes e que representam as únicas forças capazes de arrastar o espírito
dos jovens à cultura superior.”

Quanto ao problema universitário no Brasil, o documento aponta a postura
unilateral do ensino superior brasileiro que só tem estado a serviço das profissões
“liberais” (engenharia, medicina e direito). Para realmente ser considerado uma
educação universitária precisaria alargar sua atuação à formação de todas as
profissões que exijam conhecimentos científicos elevando-as a nível superior.
Assim sendo, não cuidaria apenas da formação profissional e técnica e permitiria
a formação de pesquisadores em todos os ramos de conhecimentos humanos.
“A organização de Universidades é, pois, tanto mais necessária e urgente quanto
mais pensarmos que só com essas instituições, a que cabe criar e difundir
ideais políticos, sociais, morais e estéticos, é que podemos obter esse intensivo
espírito comum, nas aspirações, nos ideais e nas lutas que esse estado de
ânimo nacional, capaz de dar força, eficácia e coerência à ação dos homens,
sejam quais forem as divergências que possa estabelecer entre eles a diversidade
de pontos de vista na solução dos problemas brasileiros.” Ela é responsável
pela formação das elites de pensadores, sábios, cientistas, técnicos e
educadores que foram selecionados como os melhores, os mais capazes e
não pelas suas condições econômicas.

Dessa elite dá especial destaque aos professores de todos os níveis uma
vez que desempenham uma função pública das mais importantes. Isto nunca
antes aconteceu no Brasil. O Manifesto advoga a “incorporação dos estudos do
magistério às universidades e, portanto, na libertação espiritual e econômica do
professor, mediante uma formação e remuneração equivalentes que lhe permitam
manter, com eficiência no trabalho, a dignidade e o prestigio indispensáveis aos
educadores.”

Esclarece ainda o papel da escola na vida e a sua função social à luz dos
estudos sociológicos e diz das dificuldades de executar um plano de reconstrução
educacional “de tão grande alcance e de tão vastas proporções”. No entanto,
todos os signatários estão dispostos a enfrentá-las na defesa de seus ideais
educacionais.

Encerra o documento lembrando Gustave Belot que se referia à democracia
como um programa de longos deveres. “Mas, de todos os deveres, diz Fernando
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de Azevedo, que incumbem ao Estado, o que exige maior dedicação e justifica
maior soma de sacrifícios; aquele com que não é possível transigir sem a perda
irreparável de algumas gerações; aquele em cujo cumprimento os erros
praticados se projetam mais longe nas suas conseqüências, agravando-se à
medida que recuam no tempo; o dever mais alto, mais poderoso e mais grave é,
de certo, o da educação que, dando ao povo a consciência de si mesmo e de
seus destinos e a força para afirmar-se e realizá-los, entretém, cultiva e perpetua
a identidade da consciência nacional, na sua comunhão intima com a consciência
humana.”

Entre os signatários, sete deles estão entre os Patronos ou ex-Titulares da
Academia Paulista de Psicologia. São eles: Fernando de Azevedo, A. de Sampaio
Doria, Lourenço Filho, Raul Briquet, Almeida Junior, Roldão Lopes de Barros e
Noemy da Silveira (Rudolfer).

Apesar da lucidez desse documento, da riqueza de suas informações, da
clareza de suas propostas, encontrou opositores entre os conservadores da
época.

Em 1933, Fernando de Azevedo ocupou o cargo de Diretor Geral da
Instrução Pública do Estado de São Paulo. Nessa ocasião promulga o Código
de Educação e promove as reformas nele contidas. Participa, no ano seguinte,
juntamente com Armando Sales de Oliveira, Júlio de Mesquita Filho, Almeida
Júnior e outros, da criação da tão sonhada Universidade de São Paulo. Como
toda inovação, esta também encontrou opositores, tendo como alvo,
especialmente, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Por quê? Medicina,
Engenharia e Direito não consideravam produção cientifica o que as áreas de
filosofia e pedagogia estavam propondo. Segundo esses setores elevar
“normalistas” ao patamar da cientificidade era algo inaceitável, pois rompia a
hierarquia acadêmica. Apesar disso tudo a criação da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras conseguiu se impor.

Foi professor de Sociologia Educacional no Instituto de Educação anexo à
Universidade e Catedrático do Departamento de Sociologia e Antropologia da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras dessa instituição de São Paulo até
1961, quando se aposentou. Diga-se de passagem que foi professor da Seção
de Pedagogia de onde procederam muitos psicólogos que hoje ocupam as
Cadeiras desta Academia. Dirigiu o Centro Regional de Pesquisas Educacionais
de São Paulo (1956-1961), subordinado ao Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos e ao Ministério de Educação e Cultura.. Na Companhia Editora
Nacional fundou (1931) e dirigiu as coleções Biblioteca Pedagógica Brasileira e
Brasiliana. Até 1946 havia publicado 286 volumes de autores nacionais e
estrangeiros garantindo, assim, um rico material para os estudiosos brasileiros.

Em 1937 Fernando de Azevedo reúne o material obtido durante a feitura do
Inquérito sobre a Educação Pública em São Paulo. São artigos que escreveu
para conduzir e orientar o debate, divulgar a opinião dos entrevistados sobre as
questões propostas, as conclusões referentes a cada nível de ensino e as
conclusões finais. Disso tudo resultou um livro que teve uma segunda edição
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em 1960 sob o nome de A Educação na Encruzilhada. Nele o autor faz
comentários ressaltando alguns avanços e também criticando a situação do
ensino passados trinta anos. “Mas, a muitos respeitos, ainda merece a educação
em São Paulo, como em todo o território nacional, as mesmas críticas com que,
em 1926, os educadores a fulminaram. Se se impelirem agora a análise e a
apreciação do atual sistema escolar com o mesmo rigor com que foram tentadas
há trinta anos, e ainda que se ponha acento nos seus aspectos positivos mais
do que em suas lacunas e nos seus defeitos, não será difícil reconhecer essa
angustiante verdade que se aplica, desde o alicerce até a cumeeira, a todo o
sistema educacional do país.”

Em 1947, novamente o poder público o convoca para ocupar a Secretaria
de Educação e Saúde do Estado de São Paulo. Em 1961 é a vez da cidade de
São Paulo, no governo do prefeito Prestes Maia, contar com a colaboração de
Fernando de Azevedo à frente da Secretaria da Educação e Cultura.

Depois de analisar a obra admirável de Fernando de Azevedo, uma pergunta
vem à tona: Se hoje, setenta anos após seu memorável inquérito, tivéssemos
de responder as mesmas perguntas feitas naquela ocasião, como seria
classificado o nosso sistema de ensino? Certamente chegaríamos à conclusão
de que, infelizmente, nossas elites ainda não tiveram a força suficiente para
aproveitar adequadamente os sábios ensinamentos de Fernando de Azevedo.

3. A presença da Psicologia na obra de Fernando de Azevedo

Fernando de Azevedo iniciou sua vida profissional como professor de
Psicologia e durante toda sua vida revelou-se um estudioso desse campo. Isso
aparece na sua obra, indiretamente, através de seus pareceres sobre a educação
e também no seu esforço em dar ao público obras que versassem sobre as
conquistas dessa ciência.

Ao organizar os dois volumes de “As ciências no Brasil” (1955) acrescenta
um capítulo de autoria de M. B. Lourenço Filho sobre a Psicologia no Brasil. No
Manifesto dos Pioneiros ressalta a importância da Psicologia na resolução dos
problemas educacionais. Baseando-se nos princípios escola-novistas defendeu
a centralidade da criança no processo pedagógico. Deu ênfase à atividade da
criança e não à atitude puramente receptiva, passiva, que reinava na escola
tradicional. Só assim a educação poderia ser atrativa e atenderia ao interesse
da criança possibilitando o desenvolvimento de sua criatividade. No texto “A
literatura infantil numa perspectiva sociológica” em “A educação e seus
problemas” aponta “o extraordinário progresso da Psicologia da Criança e da
Sociologia, com suas contribuições sumamente importantes ao estudo dos fatos
da educação, já nos será fácil compreender o crescente interesse científico
pela criança que, com seus problemas, passou a atrair a atenção de todos e a
construir, nos grandes centros culturais, o objeto de análise e de investigações
apuradas.”
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 Por outro lado, os professores conhecedores das conquistas da Psicologia
na educação poderiam exercer suas atividades de modo mais eficaz e prazeroso.
Ao falar das dificuldades existentes no ensino secundário Fernando de Azevedo
invocava a Psicologia como uma das principais fontes para resolver o problema.
Focalizava a necessidade de se atentar para os interesses do adolescente e a
multiplicidade de opções existentes no mundo atual. Com uma escola divorciada
da realidade, sem se valer dos recursos fornecidos pelas ciências, apelando
para um empirismo grosseiro, certamente o nó existente no curso secundário
não se desatará tão cedo.

Há, entretanto, um aspecto do seu legado que foi amplamente aproveitado.
De seus discípulos, muitos deles, são hoje eminentes psicólogos em diversas
áreas dessa ciência. Essa Academia e a Associação de Psicologia de São Paulo
podem, sem sombra de dúvida, atestar a veracidade dessa afirmação. Assim
sendo, nada mais justo do que homenageá-lo como Patrono da Cadeira nº 3
dessa Academia que leva seu nome.

4. Uma palavra final

Nos corredores da Escola da Praça, no final do decênio de quarenta, vi,
pela primeira vez, o mestre Fernando de Azevedo. Como estudante de Pedagogia
sabia que ele era um grande intelectual. A impressão que tive era de que estava
diante de uma personalidade inacessível. Na ocasião não era sua aluna, mas do
Prof. Roger Bastide. Em 1954 resolvi fazer mais um curso na Faculdade de
Filosofia, já situada na Rua Maria Antonia. Como estudante de Ciências Sociais
fui aluna de Fernando de Azevedo e ainda não me tinha livrado daquela primeira
impressão. Gostava de suas aulas, mas ainda me sentia mais à vontade nas
aulas dos professores Antonio Cândido e Florestan Fernandes.

Uma tarde, em 1961, na Praça do Correio, vi o Professor Fernando. Estava
só, parado na calçada. Pareceu-me estranho. Resolvi me aproximar e
cumprimentá-lo apresentando-me como sua ex-aluna. Foi um encontro muito
interessante. Estava ali porque o carro que o transportava apresentara um defeito
e. por isso, estava aguardando outro que viria buscá-lo. Era então Secretário da
Educação na Prefeitura de Prestes Maia. Nessa conversa amistosa a impressão
que tivera inicialmente se desvaneceu. Cumprimentei-o pela feliz escolha de
Prestes Maia em convidá-lo para tão importante cargo e ele, sorrindo, me disse
que recebera mais cumprimentos, de todo o Brasil, por esse acontecimento do
que o Prefeito por haver ganho a eleição. Pouco depois chegou o carro e nos
despedimos. Foi a última vez que o vi.

Posteriormente li algumas cartas que ele e Anísio Teixeira trocaram. Eram
amáveis, descontraídas. O discurso que ele fez quando Lourenço Filho foi
agraciado com o título de Professor Emérito tinha o calor que eu não vislumbrara
nos meus tempos de estudante tão presa estava na primeira impressão que
tivera dele.
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Uma entrevista de Antonio Cândido para Heloisa Pontes revela que, tal
como eu, muita gente fez um juízo apressado a respeito do mestre: “Fernando
de Azevedo era autoritário e imperioso, dando para fora a impressão de ser
tirânico, mas não era. Extremamente afetuoso com os amigos e necessitando
muito de convívio, estava sempre trocando idéias e deixava a rotina da cadeira a
nosso cargo, além de nos confiar cursos. Tratava-nos como amigos e costumava
dizer que tinha orgulho dos seus auxiliares, entre os quais enumerava Hermes
Lima, Emílio Willems e nós”.

5. Publicações de Fernando de Azevedo

Obras
• Da Educação Física – O que é, o que tem sido e o que deveria ser. Seguido

de Antinous – Estudo de cultura atlética e A evolução do esporte no Brasil.
São Paulo: Melhoramentos 1 vol. Com ilustrações. 3ª edição, 1960

• No Tempo de Petronio – Ensaios sobre a antigüidade latina. Acrescido de
um ensaio em três capítulos sobre a comédia latina. São Paulo:
Melhoramentos 1 vol., 3ª edição

• Jardins de Salustio – A margem da vida e dos livros. Acrescido de novos
trabalhos que constituem a segunda parte. São Paulo: Melhoramentos 1 vol.
2ª edição

• Pequena História da Literatura Latina. Acrescida de páginas seletas. Em
colaboração com Francisco Azzi. São Paulo: Melhoramentos 1 vol., 2ª edição,
ensaios – Critica para “O Estado de S. Paulo” (1924-1926) e outros estudos
literários. São Paulo: Melhoramentos 1vol., 2ª edição.

• A Educação na Encruzilhada: Problemas e Discussões. São Paulo:
Melhoramentos, 1960. 271 p.: il. (Obras Completas; v. 6).BBE.

• A Educação Pública em São Paulo: Problemas e Discussões. São Paulo:
Nacional, 1937. 457 p. (Brasiliana; v. 98).

• Novos Caminhos e Novos Fins: A Nova Política de Educação no Brasil:
Subsídios para uma Historia de Quatro Anos. São Paulo: Melhoramentos,
[s.d.]. 256 p.: il. (Obras Completas; v. 7).

• Princípios de Sociologia: pequena introdução ao estudo de Sociologia Geral.
São Paulo: Melhoramentos, [197-?]. xvi, 329 p. : il. (Obras completas; v. 9).

• Sociologia Educacional: introdução ao estudo dos fenômenos educacionais
e de suas relações com os outros fenômenos sociais. São Paulo: Ed.
Nacional, 1940. 474p. (Iniciação científica 4ª série da Biblioteca pedagógica
brasileira ; v.19).

• Sociologia Educacional: introdução ao estudo dos fenômenos educacionais
e de suas relações com os outros fenômenos sociais. São Paulo:
Melhoramentos, [19—]. 324 p. (Obras completas; v.10). Inclui bibliografia.
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• Canaviais e Engenhos da Vida Politica do Brasil: ensaio sociológico sobre o
elemento político na civilização do açucar. São Paulo: Melhoramentos, [s.d.].
186 p. (Obras completas; v. 11). Inclui bibliografia.

• A Cultura Brasileira: introdução ao estudo da cultura no Brasil. São Paulo:
Melhoramentos, 1958. 3 v. : il. (Obras completas; v. 13). BBE Conteúdo: v.1.
Os fatores da cultura. - v.2. A cultura. - v.3. A transmissão da cultura.

• Na Batalha do Humanismo: aspirações, problemas e perspectivas. São
Paulo: Melhoramentos, [1952?]. 305 p. (Obras completas, v. 15).

• Figuras de meu convívio. São Paulo: Melhoramentos, [1964]. 171p. (Obras
completas, v.17).

• A cidade e o campo na civilização industrial e outros estudos. São Paulo:
Melhoramentos, 1962. 267 p. (Obras completas / Fernando de Azevedo; v.
18).Inclui bibliografia.

• Na Batalha do Humanismo e outras conferências. São Paulo: Melhoramentos,
1952. 219 p.

• A Transmissão da Cultura. São Paulo: Melhoramentos, 1976. 268 p.
Bibliografia: p. 267-268.

6. Periódicos

• A Missão da Universidade. Revista da Faculdade de Educação (USP), São
Paulo (SP): v.20 n.1/2 (jan./dez. 1994) p.5-29,

• As universidades do mundo de amanhã.. Revista Brasileira de Estudos
Pedagógicos. Brasília: v. 8, n. 23, p. 269-281, jul./ago., 1946.

• Gilberto Freyre e a Cultura Brasileira. Revista Brasileira De Estudos
Pedagógicos. Brasília: v. 35, n. 81, p. 25 - 34, jan./mar., 1961.

• Mais uma vez convocados : manifesto ao povo e ao governo. Brasília: v. 31,
n. 74, p. 3 - 24,. abr./jun., 1959

• Discurso proferido na inauguração do Centro Regional de Pesquisas
Educacionais de São Paulo. Educação e Ciências Sociais, Rio de Janeiro: v.
1, n. 2, p. 5-12, ago.1956.

• A lição de um grande exemplo. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos.
Brasília: v. 34, n. 79, p. 3-15, jul./set., 1960.

• Horizontes perdidos e novos horizontes; a educação primaria na sociedade
natural. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Brasília: v. 27, n. 65, p.
47 - 64, jan./mar., 1957

• A cultura brasileira: fundamentos, evolução, direções e perspectivas. Cultura
(MEC), Brasília: v. 2, n. 6, p. 106-113, abr./jun., 1972.

• Para análise e interpretação do Brasil (pequena introdução ao estudo da
realidade brasileira). Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília: v.
24, n. 60, p. 3 - 29, out./dez., 1955.
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• Um problema de duas épocas. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos,
Brasília: v. 34, n. 80, p. 18 - 30, out./dez., 1960.

• Diálogo de uma vida com a educação. Revista Brasileira de Estudos
Pedagógicos, Brasília: v. 29, n. 69, p. 19 - 30, jan./mar., 1958.

• Na pesquisa das raízes de uma instituição. Revista Brasileira de Estudos
Pedagógicos, Brasília: v. 42, n. 95, p. 18 - 26, jul./set., 1964.

• Idealismo e espírito público (como eu via Teixeira de Freitas). Revista Brasileira
de Estudos Pedagógicos, Brasília: v. 29, n. 70, p. 42 - 50, abr./jun., 1958

• A serviço da Educação e Cultura. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos,
Brasília: v. 37, n. 85, p. 167 - 177, jan./mar., 1962.
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educadores_latinoamericanos/brasil_index.htm Capturado em 18 de junho
de 2005.
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