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RESUMO: 
Em 1931, foi publicado pela editora F. T. D. o manual Literaturas estrangeiras, de autores 
anônimos, que tinham convicções católicas exasperadas, visto o país estar vivendo a 
Revolução de 30 e as discussões dos escola-novistas. Os juízos emitidos sobre os 
romancistas, poetas e filósofos estrangeiros eram categóricos, tornando-se conclusivos. 
Literaturas estrangeiras era um manual que devia ser adotado pelas escolas católicas que 
deviam respeitar sempre a moral mais rigorosa, pelo culto a Deus, à Pátria, à Família. 
Palavras-chave: Literaturas Estrangeiras, Revolução de Trinta, Ensino Religioso. 
 
 
 

THE DECADE OF 20, THE ADVENT OF THE NEW SCHOOL AND THE 
THOUGHT OF THE CHURCH CATHOLIC: THE CASE OF THE MANUAL 

FOREIGN LITERATURES. 
 
ABSTRACT: 
In 1931, the manual was published by publishing company F.T.D. Foreign literatures, of 
anonymous authors, who had certainties firm catholic, in view of the country to be living 
the Revolution of the 30 and quarrels of the new-scholars. The judgments emitted on the 
writers, foreign poets and philosophers were categorical, becoming conclusive. Foreign 

literatures were a manual that had to be adopted by the schools catholic who had to always 
respect the moral most rigorous, for the cult the God, to the Native land, the Family. 
Key-Word: Foreign literatures, Thirty Revolution, Religious Education 

 
 
 
 

Em 1931, foi publicado pela FTD o manual Literaturas estrangeiras, de autores 
anônimos, que tinham suas convicções católicas exasperadas pelo clima espiritual e pelas 
condições históricas. Na época, a Revolução de 1930 sacudia o Brasil. Ao mesmo tempo, 
um grupo de intelectuais brasileiros, preocupados com os problemas da educação, 
introduzia no País o ideário do movimento Escola Nova, influenciados, fundamentalmente, 
pelas idéias do educador americano John Dewey que defendia métodos de ensino abertos e 
dinâmicos, a educação pela ação, o poder da educação como instrumento de reconstrução 
da sociedade. 

 

Literaturas estrangeiras contém juízos críticos sobre obras de romancistas, poetas e 
filósofos, de várias nacionalidades, que, ao serem lidos, soam estranhos aos ouvidos de 
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hoje. Entretanto, há quase 80 anos, os juízos emitidos, por serem categóricos, tornavam-se 
conclusivos. Mas duas obras - primas de dois escritores “malditos” – As Flores do Mal e 
Madame Bovary: costumes de Província, de Boudelaire e Flaubert, considerados, 
respectivamente, como “desequilibrado” e “imoral”, completam hoje 150 anos de crítica 
social. 

 
Para justificar, então o que este texto tem como objetivo, vamos perguntar com 

Lucien Goldman (1980:20): 
 
     

Para que serve o conhecimento de acontecimentos tímidos, 
irremediavelmente localizados no tempo e no espaço, sobretudo 
quando se trata de acontecimentos passados? Eliminemos logo de 
início a idéia de que a principal utilidade da história poderia residir 
no fato de fornecer ensinamentos, de ensinar aos homens como agir 
agora ou no futuro a fim de realizar os fins que se propõe... O que 
os homens procuram na história são transformações do sujeito da 
ação no relacionamento dialético homem-mundo, são as 
transformações da sociedade humana. 

 
 
 

A Década de 20 e o advento da Escola Nova 
 

A Primeira Guerra Mundial marcou, em realidade, o fim do século XIX e o 
principio do século XX. Foram decisivas as suas conseqüências econômicas, sociais e 
políticas. Num mundo profundamente abalado e transformado, o conceito de educação não 
podia deixar de ser alterado por tais condições. A Escola Nova, com suas interpretações 
americanas, francesas, alemãs, italianas e russas, não podia ficar estranha aos educadores 
brasileiros, que despertavam para a idéia nacionalista, já invocada em 1890 por José 
Veríssimo, na sua obra A Educação Nacional, e agitada publicamente por Olavo Bilac. Na 
imprensa, Antonio Carneiro Leão, trazia os problemas que eram discutidos no estrangeiro, 
estudando-os à luz das realidades brasileiras. 

 
Dado o primeiro impulso, sucederam-se rapidamente as obras relativas à educação 

nova que envolvia questões de psicologia, de testes, de sociologia urbana e rural, de 
métodos de ensino e processos de aprendizagem. Segundo Jorge Nagle (1985:262, v.9), 
desenvolveu-se um movimento de  
 
 

[...] republicanos desiludidos com a república existente, república 
que procuram redimir. Trata-se de um movimento de 
republicanização da República pela difusão do processo 
educacional – movimento tipicamente estadual, de matiz 
nacionalista e principalmente voltado para a escola primária, a 
escola popular. 
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Nesse contexto histórico desenvolveu-se um ciclo de reformas inspirado nos ideais 
escola-novistas em quase todos os Estados. Os principais educadores responsáveis pela 
reforma foram Sampaio Dória (1920, São Paulo), Lourenço Filho (1922, Ceará), Anísio 
Teixeira (1924, Bahia), Carneiro Leão (1928, Pernambuco), Lisímaco da Costa (1927, 
Paraná), Francisco Campos (1928, Minas Gerais) e Fernando de Azevedo (1928, Distrito 
Federal). Em 1932, vinte e seis educadores expuseram publicamente suas concepções 
através do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, documento que reivindicava, no 
campo da política educacional, uma ação mais decisiva do Estado em prol da escola 
pública, gratuita, obrigatória e laica, que constituía uma antiga reivindicação do liberalismo 
burguês. 

 
No campo pedagógico, o Manifesto expunha as teses escola-novistas, inspiradas na 

obra do americano John Dewey. Em fevereiro de 1932, Lourenço Filho, ao prefaciar o 
livro A Escola e a Formação da Mentalidade Popular no Brasil de Estevão Pinto, 
professor da Escola Normal de Pernambuco, enfatiza a proposta de Dewey para a 
pedagogia ativa da “educação pela ação”: 
 
 

As bases da renovação sociológica na educação já passaram do 
capítulo das discussões acadêmicas, das simples proposições mais 
ou menos abstractas, para o terreno sólido das pesquizas objectivas, 
de que este formoso ensaio nos dá exemplo. Vae sendo assim 
realizada a prophecia de John Dewey que, há cerca de trinta annos, 
num succinto estudo, “Thes Educacional Situation”, procurava 
demonstrar que os problemas de educação deveriam refletir as 
necessidades sociaes, estudadas de modo real e positivo, porque, 
como processo de creação e desenvolvimento, a educação necessita 
de um programa social. Esse programa deve dar um amplo 
entendimento da vida e um mais nítido senso de interdependência 
da vida em communidade. 

 
 

Durante o período colonial, o imperial e na maior parte da República Velha a 
ideologia econômica dominante informava que o Brasil era um país com vocação agrária, 
produtor de gêneros agrícolas tropicais d exportação e consumidor de produtos 
industrializados estrangeiros. Esse quadro manteve-se até os anos finais da República 
Velha, quando 72,5 % de nossa receita de exportação provinha unicamente do café (1924-
1928), apesar das freqüentes crises de superprodução que obrigava o Governo a intervir na 
política de valorização artificial dos preços desse produto. Com a crise econômica mundial 
de 1929, foi possível obter empréstimos externos para a manutenção dessa política fazendo 
os preços desabarem, contribuindo para o rompimento político entre os principais setores 
da oligarquia tradicional. O desfecho desse processo foi a Revolução de 1930, liderada por 
Getúlio Vargas, que ao assumir o poder, abriu espaços para a manifestação das novas 
forças políticas que se formavam no País: Os empresários industriais, os militares, as 
classes médias urbanas e o proletariado industrial. Intencionalmente, Lênin e os 
revolucionários bolchenques tinham tomado o poder na Rússia e organizavam um 
movimento que deveria preparar a revolução para o mundo inteiro. Mussolini e os contra-
revolucionários fascistas pretendiam empregar os métodos da esquerda a serviço de uma 
direita moderna. 



Revista HISTEDBR On-line                                                                                                   Artigo  
 

Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n.27, p.143 –148, set. 2007 - ISSN: 1676-2584 
 

146 

 
 
 
Literaturas Estrangeiras 
 
A reação às tendências oficiais e à ideologia não tardou operando, principalmente, 

por meios das ordens religiosas que tiraram partido da liberdade de pensamento e de ação 
que lhes garantia a constituição. Em 1931, as escolas católicas do Rio eram orientadas no 
sentido de adotar um curioso manual intitulado Literaturas estrangeiras, de autoria 
coletiva, anônima, publicado sob a responsabilidade da editora Freres Theodore Dumont – 
FTD. A obra fornecia breves informações sobre os escritores, avaliando-os de acordo com 
os critérios fixados pelo pensamento de direita no interior da Igreja Católica, em robustas 
660 páginas. 

 

Literaturas estrangeiras é um livro polêmico, com advertências contundentes para 
a perversidade da literatura francesa, entre outras. Um recente artigo no caderno Idéias, do 
Jornal do Brasil (25/08/2007, p.09) transcreve algumas caracterizações realizadas pelos 
autores anônimos: 
 

Voltaire é caracterizado como “corifeu da impiedade no século 18”. 
Em decorrência dos “erros satânicos”, que cometeu, seu talento, 
embora reconhecido, deve ser considerado “de memória 
execranda”. Stendhal é visto como um romancista “materialista e 
imoral”. Victor Hugo é “a personificação do espalhafato”. Uma das 
condenações mais drásticas é feita ao poeta Baudelaire: “Cheio de 
miasmos pestilências, de sujidades físicas e morais. Nojento. Dirige 
preces a Satanás. Desequilibrado”. 

 
 

O poeta Rimbaud, considerado vagabundo, “Luta contra Deus, é ímpio, romântico 
e naturalista. Quebra –louça. Deus lhe quebra o corpo” (p.431). É invocada a intervenção 
do Deus - castigador visto o poeta rebelde se exceder em seus versos. Émile Zola, 
pernicioso, é “mestre de pornografia” (p.427). Verlaine, boêmio cínico, amigo de 

Rimbaud, é “mendigo perpétuo de volúpias, dinheiro, idéias e bebedeira” (p. 428). 
Rabelais, monge apóstata, médico desmiolado e pasta de canalha, “tem a mania da 
obscenidade” (p. 428). Anatole France, corruptor diabólico, é “ímpio e imoral até o 
cinismo” (p. 428). Flaubert, incrédulo e desabusado, é criticado por ocupar com o estilo: 
“De moral e religião cuidava menos, já se vê” (p.425). No verbete de Proust se lê: “De raça 
judaica. Franzino e enfermo, fez uma obra literária judaica e enfermiça. A mentalidade 
pouco normal”.(p. 456). A respeito do poeta Apollinaire, informa-se que ele tinha “mãe 
polaca” e foi “trepanado na guerra”, em 1916 (p.453). 

 
Os escritores alemães também sofrem a fúria dos críticos. Sobre Hegel: “Ensina a 

identidade dos contrários. Nega os princípios mais elementares da razão” (p.595). 
Schopenhauer era “neurastênico, zangadiço, ranzinza. Só gostava de si próprio” (p.597). O 
poeta Heine, nascido judeu e convertido ao protestantismo “vilipendiou a Igreja, a 
sociedade, a pátria, a virtude. Acabou cego, paralítico, desgostoso. Oito anos de agonia” 
(p.597). Nietzsche, filósofo teorista do super-homem, “blasfema grosseiramente Cristo e 
sua Igreja. Dá-se mesmo pelo Anticristo. Acabou doido” (p. 599). 
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Oscar Wilde, jocoso, escandalizou a Inglaterra a assumir sua homossexualidade, no 

final do século XIX, lançando “á sociedade um desafio insolente e ela o esmagou” (p.568). 
O poeta Byron, ardente, violento, original, cocho, era “um fanfarrão do vício, do escândalo 
e do cinismo” (p. 568). James Joyce em Ulisses exibe a “mania da cloaca. Desde Rabelais, 
nada houve mais nojento. Até a maternidade, Joyce a profanou” (p. 571). O russo Gorki, 
detestoso menino desorientado, de sensibilidade anormal, é um “apologista da 
vagabundagem, dos assassinos, dos bandidos, dos malandros, dos contrabandistas. Fez 
sucesso devido à novidade” 9p. 616). Leon Tolstoi, excomungado, é um “hipócrita fauno 
convertido”, conforme dizia o “famigerado Lênin” (p.615). 

 
 
Palavras Finais 
 
Os autores anônimos do manual Literaturas estrangeiras não eram loucos 

desvairados, conforme apreciação do autor, também anônimo, do artigo Sectarismo e 

Franqueza, publicado no Caderno Idéias, do Jornal do Brasil (25/08/2007, p.09): 
 
 

[...] liam atentamente os livros que comentavam, em consonância 
com a extrema direita da Igreja Católica. Eram intelectuais 
combativos, dispostos a defender seus dogmas, suas crenças. 
Estavam atualizados. Citavam Tristão de Ataíde, Agripino Grieco, 
Tasso da Silveira, Jackson de Figueiredo. 

 
Durante o chamado período revolucionário da Era Vargas (1930-1934), repleto de 

contradições sociais e políticas, onde as estruturas tradicionais conviveram e conflitaram 
com novas forças emergentes, a sociedade brasileira sofreu um processo de mudança 
complexo. O aumento gradual de poder da burguesia empresarial sobre as tradicionais 
oligarquias agrárias, a progressiva supremacia econômica da indústria sobre a agricultura, 
a crescente hegemonia do setor urbano sobre o rural, o acirramento ideológico entre 
correntes políticas de esquerda e de direita, exigiam uma reação peremptória daqueles 
pertencentes à Igreja Católica, reação expressa no manual Literaturas estrangeiras. 

 
A finalidade da educação se define com a filosofia de cada época, diz o Manifesto 

dos Pioneiros da Educação Nova (ROMANELLI, 1980:146). Engels, prefaciando O 18 

Brumário de Luís Bonaparte de Marx (1978:327), expões a importância da compreensão 
da história viva de uma época, visto que é a história que nos ajudará a entender a educação: 
 
 

Essa notável compreensão da história viva da época, essa lúcida 
apreciação dos acontecimentos ao tempo em que se desenrolaram, 
é, realmente sem paralelo. Mas para isso era preciso ter o profundo 
conhecimento que Marx possuía da história francesa. A França é o 
país onde, mais do que em qualquer lugar, as lutas de classe foram 
sempre levadas á decisão final, e onde, por conseguinte, as formas 
políticas mutáveis nas quais se processam essas lutas e nas quais se 
condensam seus resultados tomam os contornos mais nítidos... Esta 
foi a razão pela qual Marx não só estudou a história anterior da 
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França com especial predileção, como acompanhava também sua 
história contemporânea em todos os detalhes, reunindo materiais 
destinados a futura utilização. 

 
Com referência à Literaturas estrangeiras, mais do que as palavras, é preciso 

prestar atenção a quem as diz. No texto em questão, aos intelectuais da Igreja Católica 
frente aos escola-novistas na década de 20, do século 20. 
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