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Resumo: 

Compreender a circulação da Reforma da Instrução Pública do Distrito Federal pelas páginas da 

revista Pour l’Ère Nouvelle e do Boletim de Educação Pública é o objetivo desta dissertação. Entre os 
anos de 1927 e 1930, Fernando de Azevedo e os demais membros da Diretoria Geral de Instrução 

Pública empreenderam um trabalho que tinha por finalidade reformular o sistema educacional da 
capital da república brasileira. Em seus discursos, o educador afirmava que se pautava em um ideal 

moderno, que conferiria à escola primária novos arranjos na tentativa de incutir nas crianças hábitos 
de disciplina e higiene. Para tanto, mobilizou uma série de iniciativas e contou com o apoio e 

participação de importantes intelectuais da época. No último ano de sua administração, publicou 

quatro números dos Boletins que tencionavam divulgar os aspectos positivos desse trabalho, 
enunciando várias das atividades que foram implementadas sob o Decreto 2.940 de 22 de novembro 

de 1928. Esse impresso chegou às mãos do educador Adolphe Ferrière, um dos mais importantes 
nomes do movimento da Educação Nova na Europa e que durante os meses de abril a outubro de 1930 

realizou uma excursão por sete países da América do Sul. No decurso de um mês, o suíço pretendia 

visitar cinco cidades do sul e centro do Brasil, mas fora impedido de concluir seu percurso por conta 
da eclosão do golpe de estado que depôs o então presidente Washington Luis. Tencionando perscrutar 

alguns dos acasos, acontecimentos, acordos e disputas que estiveram envolvidos na itinerância desse 
empreendimento, algumas categorias históricas foram empregadas. Para problematizar aspectos da 

trajetória profissional de Ferrière foi priorizado o estudo de Bourdieu (2006), considerando que tal 

operação consiste na fabricação (DE CERTEAU, 1982) de um, dentre outros itinerários possíveis. A 
compreensão desses sujeitos como intelectuais mediadores fundamentou-se nas discussões de 

Gomes e Hansen (2016). Já a análise das redes de sociabilidade e solidariedade estabelecidas entre 
eles, a fim de firmarem compromissos, esteve ancorada em Sirinelli (2003). No tocante à categoria de 

moderno, empregada nas retóricas de Azevedo como estratégia de convencimento, adotou-se a 
perspectiva de Le Goff (1990). Além das duas revistas, a pesquisa prestigiou a utilização de fontes 

como: recortes de jornais, fotografias, cartas e documentos oficiais digitalizados. A operação com a 

materialidade foi constituída com base nos trabalhos de Brasil e Nascimento (2020) e Chartier (1995; 
1996; 2002). Dessa perspectiva, esta investigação almeja contribuir com o debate sobre a 

disseminação das ideias, métodos e modelos inspirados no movimento da Educação Nova de início do 
século XX.  
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